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Peer Pressure
ds Wouter Smit

“Why are you trying so hard to fit in, when you were
born to stand out!” (Ian Wallace)
Hebt u of jij (als tiener) wel eens iets gedaan omdat
uw vrienden het wilden, iets wat u uit uzelf niet zou
hebben gedaan? Zo ja, dan bent u ‘slachtoffer’ geweest van het verschijnsel ‘peer pressure’ (PP).
Maar weest u gerust: iedere mens is daar in meerdere of mindere mate gevoelig voor. Want wie wil
er nu niet bij horen?
Experiment
Beroemd is het zogenaamde ‘Asch experiment’ als
we het hebben over PP. In dit experiment krijgt een
aantal proefpersonen drie lijnen te zien en moeten
ze zeggen welke de langste van deze lijnen is. Vier
van de vijf personen zijn deel van ‘het complot’ en
nr vijf weet van niets. De
eerste keer zegt persoon
nr vijf welke lijn duidelijk
de langste degene is, terwijl de vier andere ingewijden voor een andere lijn
kiezen. Wanneer de volgende keer de vier anderen eerst unaniem voor
een lijn hebben gekozen
die duidelijk niet de langste
is, zie je persoon nr 5
twijfelen en ook voor de
lijn kiezen, waarvoor de anderen hebben gekozen,
ondanks zijn eigen waarneming dat een andere lijn
de langste is. Het is schokkend om te zien hoe zelfs
in deze onschuldige kwestie mensen geneigd zijn
om zich te conformeren aan de meerderheid. Wie
de beschikking heeft over internet, nodig ik uit om
het bijbehorende filmpje op de volgende link te bekijken.
http://www.youtube.com/watch?v=Mq7xb9F0g_I
Definitie
Wat is Peer Pressure eigenlijk? ‘Peers’ zijn leeftijdsgenoten, die veel met elkaar delen en die vaak de-

zelfde ervaringen en interesses hebben. Peer Pressure is dan de invloed die wordt uitgeoefend door
(een groep) leeftijdsgenoten, waarbij individuen
aangespoord worden om hun attitude, waarden of
gedrag te veranderen, opdat ze zich conformeren
aan groepsnormen.
Adolescentie
Het is algemeen menselijk om te luisteren en te
leren van anderen uit dezelfde leeftijdscategorie.
Maar juist voor adolescenten zijn de peers cruciaal.
In de adolescentie wordt de identiteit van tieners
gevormd en tegelijkertijd moeten ze leren omgaan
met de verschillende lichamelijke veranderingen.
Ze moeten de hormonale veranderingen van de
puberteit zien te ‘verwerken’, tegelijk met het toenemende huiswerk en buitenschoolse activiteiten.
Temidden hiervan zoeken tieners naar hun identiteit en
ontdekken ze dat ze steeds
autonomer worden, omdat ze
onafhankelijker worden van
hun ouders. Deze toenemende
vrijheid leidt er toe dat tieners
steeds meer tijd met hun
‘peers’ doorbrengen die in hetzelfde schuitje zitten. Deze
‘peers’ vormen een soort
‘support systeem’, waar de
tiener zijn/haar interesses, gedachten en zorgen kan delen met anderen die dezelfde ervaringen hebben. Tieners zijn zich extreem
bewust van en gevoelig voor wat bij de meerderheid populair is. Ze hebben een grote behoefte aan
acceptatie en zijn bereid daar ver in te gaan om de
goedkeuring van hun ‘peers’ te krijgen. Dit verlangen naar goedkeuring kan ervoor zorgen dat ze
hun eigen normen en waarden (die ze van huis uit
hebben meegekregen) gaan relativeren en op het
spel zetten.
Positief
Vooropgesteld zij dat PP een negatieve bijklank
heeft, terwijl er veel positieve PP bestaat. Peers
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hebben vaak een positieve invloed op een tiener. Vriendschappen met
andere tieners zijn onontbeerlijk. Het delen van ervaringen en gedachten
met leeftijdsgenoten zorgt voor een gevoel van acceptatie en helpt je je
identiteit te vormen. Vrienden luisteren naar je, geven je advies en helpen je zo je mening te vormen. Peers bieden mogelijkheden om nieuwe
sociale vaardigheden aan te leren, zoals samenwerking, meningsvorming,
luisteren of argumenteren. Vrienden kunnen je bemoedigen en stimuleren en ze bieden je nieuwe ervaringen en uitdagingen. Peers geven elkaar vaak het goede voorbeeld. Leeftijdsgenoten die hun best doen op
school of die uitmunten bij een sport kunnen de tiener meer doelgericht
maken. Zelfs peers, die ze nooit hebben ontmoet kunnen zo’n positief
rolmodel zijn. PP kan tieners brengen tot pro-sociaal gedrag, als vrijwilligerswerk of sport. PP kan er ook voor zorgen om
gedrag te voorkomen dat doorgaans met de negatieve kant van PP wordt geassocieerd, bijv: PP kan
maken dat de tiener juist niet drinkt of rookt, omdat zijn/haar vrienden dit afkeuren. Toch is de impact van PP ook vaak negatief.
Negatief
Je zou de volgende verschijningsvormen van negatieve PP kunnen onderscheiden:

direct en openlijk - “Ach joh, wat kan één biertje nu voor kwaad,
iedereen hier drinkt toch?”

indirect, - door bijv sigaretten beschikbaar te stellen op een feestje

subtiel manipulatief - “Jij bent nog maagd, jij kunt je daar nog niet
zoveel bij voorstellen….”

manipulatief controlerend - “Als je echt van me hield, dan ging je
met me naar bed.”
PP-gevoelig
Zoals gezegd heeft iedereen te maken met PP, maar tieners zijn er extra
gevoelig voor. Mn de jongere tieners (11-14) zijn er gevoeliger voor dan
de oudere tiener. Onderzoek wijst uit dat de jongere die weinig support
krijgt van huis uit makkelijker slachtoffer is van PP. Extra kwetsbare
groepen zijn bijv.

tieners uit een één-ouder gezin,

tieners met ouders die hun kinderen compleet vrij laten,

tieners met extreem strenge ouders,

tieners die onzeker zijn en een laag zelfbeeld kennen,

tieners uit een multi-probleem gezin,

tieners die slachtoffer zijn van anti-sociaal gedrag binnen het gezin
of familie.

zij die liever volgen dan leiden
Verder vergroten alcohol- en drugsgebruik de
gevoeligheid voor PP. Deze middelen beïnvloeden
nl. je beoordelingsvermogen en zorgen ervoor dat
je makkelijker over je grenzen gaat.
School en internet
De school is de plaats waar PP het meest voorkomt. Tieners besteden een groot deel van hun
tijd op school. De school dient niet alleen als een
vervangend thuis, maar is ook de plek waar de tieners elkaar ontmoeten
en met hun ‘peers’ rondhangen. De omgang met schoolvrienden beperkt
zich echter niet tot de school, maar beslaat ook hun verdere leven thuis,
tegenwoordig vooral via internet. Facebook bijv. gebruikt handig de
kracht van PP door de mogelijkheid om ‘posts’ te ‘liken’.en door het aantal vrienden aan te geven.
Signalen
Het lastige is dat (negatieve) PP vaak moeilijk te constateren is. Soms
geeft een groep heel subtiele signalen zonder iets zeggen – maar ze laten
je wel weten dat je je op een bepaalde manier moet gedragen of kleden
of dat je een bepaalde opvatting tov school, andere leerlingen, ouders of
leraren dient te hebben wil je geaccepteerd worden. Vaak merk je als
ouders pas dat je tiener onder druk staat wanneer de gevolgen duidelijk
worden.

Omdat PP zo veel voorkomt en zulke diepgaande gevolgen kan hebben,
is het wel zaak om PP tijdig op het spoor te komen, zodat de opvoeders
de tiener in goede banen kunnen leiden. Er zijn verschillende signalen die
aangeven dat een tiener onder invloed van PP is. 1. Veranderingen in gedrag, taalgebruik, kleding, houding, voorkeur (muziek etc), waarden en
normen 2. Een soort total make-over, een radicale verandering, waardoor er opeens een nieuw persoon verschijnt.
Beschermende factoren
Wat zijn de factoren die een kind minder bevattelijk maken voor PP?
Wat zijn beschermende factoren? Wat kan helpen om weerstand te bieden tegen de impact van negatieve PP?
Zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld: wie blij is met
zichzelf zal minder bevestiging van anderen nodig
hebben en zal zich dus ook minder aanpassen aan de
omgeving om zich voldoende geaccepteerd te voelen.
Een stabiel en ondersteunend (lid van het) gezin van
herkomst of een goede vriend(in). De helpende
broer of zus of vriend(in) zijn de peers die dan de
positieve kant van PP tonen.
Empowerment: onderzoek wijst uit dat de beste manier om ‘conformity to negative PP’ te voorkomen is
de tiener er op voor te bereiden dat het kan gebeuren. Zowel leerkrachten als ouders kunnen er op gericht zijn om die kwaliteiten in een
tiener te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om voor je eigen overtuigingen op te komen
Involvement: door de tiener te vragen om deel te nemen aan belangrijke
gezins- of schoolactiviteiten. Krijgt de tiener de kans om samen te werken met volwassenen en van hen te leren? Leerkrachten en ouders zijn
belangrijke rolmodellen en hebben daar in hun gedrag rekening mee te
houden.
Communicatie: belangrijk is dat - naast de ouders - ook de leerkrachten
open staan voor gesprek over zaken die te maken hebben met PP, omdat
tieners er meer open voor kunnen staan om deze zaken met een
‘buitenstaander’ te bespreken.
Ingrijpen
Als een tiener onwenselijk gedrag vertoont als gevolg van negatieve PP,
is het verreweg het meest effectief als een leeftijdsgenoot hem of haar
daarop wijst en daarbij helpt. Leeftijdsgenoten waren immers ook de
oorzaak van de verandering van het gedrag. Deze strategie is juist effectief doordat deze gebruik maakt van de positieve kant van PP ipv de negatieve waar het normaal gesproken mee wordt geassocieerd. Leerkrachten zouden in dit proces leidend kunnen zijn, samen met ouders en mentoren.
Ook therapie en ouderbegeleiding kunnen ouders
hierin helpen. Leerkrachten kunnen tieners ook stimuleren om lid te worden van een team of club,
waardoor de tiener wordt geïntroduceerd bij een
geheel nieuwe groep ‘peers’ en nieuw perspectief
krijgt. Ook het minimaliseren van het ‘niets doen’
verkleint het risico op ongewenst gedrag.
Zoals eerder al genoemd is de school de meest voorkomende plaats voor PP. Dat betekent dat leerkrachten de beste gelegenheid en daarmee ook een zekere verantwoordelijkheid hebben om
PP te signaleren en te ‘tackelen’. Vooral de groepen met verhoogd risico
(zie boven) moeten hierbij extra aandacht krijgen.
Tips
Tot slot enkele tips voor tieners:
Vertrouw op je intuïtie: Als je je ongemakkelijk voelt, ook al lijken je
vrienden zich wel op hun gemak te voelen, dan weet je dat er iets
niet klopt.
Anticipeer op mogelijke PP situaties: bedenk hoe je gaat reageren als je
ergens toe wordt uitgedaagd. Heb een goede one-liner bij de hand.
Leer hoe je “nee” kunt zeggen. Bij goede vrienden hoef je nooit een excuus te hebben. Bedenk anders een mogelijke reden waar je mee
weg kunt komen.
Zorg dat je omgaat met vrienden, die je steunen en voor je opkomen.

November 2012 VPG NIEUWS

Meditatie
Hervormen, telkens weer

3

Laten we werk maken van ons geloof. Want zo kunnen we vrij in de wereld staan. Open voor de taak waartoe God ons dagelijks roept in deze
onze samenleving. En ondersteund door de blijdschap en vrijheid van de
kinderen Gods.

Bij: Hervormingsdag, woensdag 31 oktober
Ds. W. Lolkema
Ecclesia reformata semper reformanda. Dat betekent: de hervormde
kerk moet altijd weer hervormd worden. Het is een mooi motto uit de
tijd van de kerkhervorming, begonnen met Maarten Luther. Het zegt
eigenlijk dat je er als kerk nooit helemaal bent. Je moet niet denken dat
je nooit meer iets hoeft te veranderen omdat je kerk nu helemaal goed
is.
Het was me wel een tijd, toen in de zestiende eeuw. De RoomsKatholieke Kerk had zich ontwikkeld tot hoeder van het zieleheil. Haar
invloed op de “gewone” parochiaan was enorm. En de Paus had aan het
eind van de Middeleeuwen niet alleen een geestelijke taak maar ook een
sterk politieke rol.
Een monnik, genaamd Johann Tetzel, trok door het land. Hij was een
dominicaan. Een predikheer. Tetzel kwam in een stad of dorp aan als een
groot heer met deftige mensen om zich heen. Voor aankomst stuurde
hij herauten vooruit die verkondigden: De genade van God en van de
Heilige Vader (de Paus) staat voor uw poorten! Bij Tetzel kon je namelijk
aflaten kopen. Zo’n aflaat hielp om de boetetijd in het vagevuur te verkorten – zei Tetzel. En als je hem op je laatste levensdag aan de priester
kon laten zien, werden zelfs al je schulden kwijtgescholden. Met het geld
wat Tetzel verdiende kon de kerk allerlei “nuttige” dingen doen.
Het gebeurde allemaal in Midden-Duitsland, waar Maarten Luther woonde. Hij was een augustijner monnik en werkte tevens als pastoor. En dan
kon het gebeuren dat er een parochiaan tegenover hem in de biechtstoel
zat om zijn zonden te belijden. Maar zodra het ging over boetedoening,
haalde zo’n parochiaan een aflaat van Tetzel voor de dag: alles was al geregeld. Dit verstoorde het gehele proces van verootmoediging en vergeving. Het was voor Luther aanleiding om op 31 oktober 1517 zijn 95
stellingen tegen de aflaat te publiceren, nadat hij al twee maanden eerder
97 stellingen tegen de traditionele theologie had bekend gemaakt.
Daarnaast had Luther ook een heel eigen vraag die hem bezighield: hoe
krijg ik een genadige God? Die vraag werd beantwoord toen hij op een
dag in 1514 of 1515 studeerde op de Brief van Paulus aan de Romeinen.
Wat Luther ontdekte was dat een mens niet door goede werken rechtvaardig wordt voor Gods Aangezicht, maar door geloof. Immers, Paulus
zegt: de rechtvaardige zal leven op basis van geloof. (Romeinen 1: 17).
Toen Luther dat goed en wel besefte ging er als het ware een nieuwe
wereld voor hem open. De schellen vielen hem van de ogen. Op basis
van geloof in Christus wordt een mens rechtvaardig voor Gods Aangezicht. Gods gerechtigheid is niet eisend maar gevend, dankzij datgene wat
Jezus Christus heeft gedaan op Golgotha. En dat uit dat geloof goede
werken voortvloeien staat als een paal boven water. Maar ze zijn geen
voorwaarde meer voor rechtvaardigheid.
Luther had als doel het hervormen van de Rooms-Katholieke Kerk. Maar
al in 1521 werd hij in de ban gedaan. En er ontstond een heel nieuwe
kerk naast de destijds overheersende RK kerk. Johannes Calvijn was
degene die in de zestiende eeuw in Geneve en Straatsburg een heel eigen
invulling gaf aan de beweging van de Hervorming.
Ik waag te betwijfelen of de geestelijke vraag van Luther nog onze vraag
is. Het godsbeeld van veel mensen is heel anders dan dat van Luther in
de zestiende eeuw. Maar de bevrijding die Luther heeft ervaren door
het doorleven van wat Romeinen 1 wil zeggen, mag ook onze bevrijding
en vrijheid zijn.

Redactioneel
Het is ons als redactie elke maand weer een genoegen u en jou een
kerkblad aan te bieden. Dat doen we tien keer per kalenderjaar. En zo
krijgt u een vrij goed beeld van het reilen en zeilen van onze Protestantse Gemeente. En de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we diverse wat
langere bijdragen ook nog eens niet hebben kunnen plaatsen door ruimtegebrek. We bewaren ze voor een volgend nummer.
Vooral kinderen, jongeren en jonge ouders komen deze maand goed aan
hun trekken door de diverse artikelen van ds. Wouter Smit en zijn
vrouw Vera van der Weel. Wie dit blad goed leest weet na afloop wat
Peer Pressure is en wat je daar (als tiener) zoal tegen kunt doen. Maar
ook volwassenen kunnen met PP worden geconfronteerd...! Zo is ons
blad ook deze maand weer volop actueel. En ook komt u zo hier en daar
de actuele politieke situatie op ons eiland tegen.
Bent u tevreden over ons kerkblad? Zeg het anderen – en geef uw
exemplaar van het blad na lezing door aan iemand die er belangstelling
voor heeft. Of mail het door. Hebt u klachten of suggesties ter verbetering? Zeg of mail het ons.
We wensen u en jou veel genoegen toe bij het lezen van dit blad. En we
bedanken al degenen die ook deze maand weer hebben gezorgd voor
boeiende en lezenswaardige kopij.
Vriendelijke groeten namens de redactie en tot de volgende keer.
Dios bendishona-bo! W. Lolkema.
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Bijbelleesrooster

VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAF
2000,—.
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 ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about ANG 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending an e-mail 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.

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst is te
vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke
gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze
gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen
aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan
is afgezonderd voor de viering van het avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ”inzameling van
de gaven”, de collecte.

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de kerkvoogdij en de
diaconie. De kerkvoogdij beheert het materiële welzijn van de kerk.
Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. De eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang
altijd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere
instelling:
11 november Antilliaans Bijbelgenootschap
En de overige zondagen voor het wijkwerk.
Van 25 november tot en met 30 december zijn de deurcollecten voor
de voedselpakketten die de diaconie maandelijks verstrekt aan veel gezinnen op Curaçao. Met kerst wordt een extra pakket gegeven.

VPG News-Nieuws-Notisia
is het kerkblad van de drie wijken van
de Verenigde Protestantse Gemeente
van Curaçao. Het verschijnt tien keer
per jaar en wordt aan de leden per
post thuisbezorgd of via E-mail.
Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
vpg-cur@curlink.com
VPG News-Nieuws is gratis, maar
giften 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
Opmaak:
Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren
Druk: Drukkerij “De Stad” NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 1400 drukexemplaren
zwart-wit.
Ruim 110 emailexemplaren.
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, lettertype Gill Sans MT 11,
per email versturen naar
vpgnews@gmail.com
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 21 november
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In de maanden oktober en november staan lezingen uit de deuterocanonieke boeken
op het rooster. Voor wie deze boeken niet wil lezen wordt een alternatief uit de canonieke boeken aangeboden.
zo. 4

Overwinningslied

di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14

Judit 15:14–16:17
Psalm 20
Judit 16:18-25
2 Kronieken 32:24-33
Handelingen 15:36–16:10
Handelingen 16:11-24
Handelingen 16:25-40
Handelingen 17:1-15
Handelingen 17:16-34
Handelingen 18:1-11
Handelingen 18:12-22
Marcus 11:1-11
Marcus 11:12-26

do. 15
vr. 16
za. 17
zo. 18
ma. 19
di. 20
wo. 21

Marcus 11:27–12:12
Marcus 12:13-27
Marcus 12:28-34
Marcus 12:35–44
2 Tessalonicenzen 1:1-12
2 Tessalonicenzen 2:1-12
2 Tessalonicenzen 2:13-17

Vragen en antwoorden
Gods kracht onderschat
Het belangrijkste gebod
Schijn en werkelijkheid
Trouw
Satans werk
Bemoediging

do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28

Openbaring 1:1-9
Openbaring 1:10-20
Marcus 13:1-13
Marcus 13:14-23
Marcus 13:24-37
Openbaring 2:1-7
Openbaring 2:8-11

Vrede van a tot z
Visioen op zondag
Weeën
Wees gewaarschuwd
Wees waakzaam
Terug naar de bron
Door de verdrukking heen

do. 29
vr. 30

Openbaring 2:12-17
Openbaring 2:18-29

Goede naam
Sterkte / zwakte analyse

ma. 5

Vrede
Wie gaat er mee?
Gevangen
Bevrijd
Schriftbewijs
Nieuwsgierigheid
Stof tot nadenken
Het werk gaat door
Palmpasen
Het gaat om de vruchten

December 2012
za. 1
zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10

Openbaring 3:1-6
Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22
2 Tessalonicenzen 3:1-5
2 Tessalonicenzen 3:6-18
Zacharia 9:1-8
Zacharia 9:9-17
Zacharia 10:1-5
Zacharia 10:6-12
Zacharia 11:1-14

di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16

Zacharia 11:15-17
Psalm 126
Zacharia 12:1-8
Zacharia 12:9-13:1
Zacharia 13:2-6
Zacharia 13:7-9

Schone schijn
Weinig invloed, grote kracht
Lauwheid
Bid ...
... en werk
Verdediging
Doel: vrede
De goede herder komt
Het komt goed
Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
Herderlijk vermaan
Een droom wordt werkelijkheid
Kracht van God
Wasgelegenheid
Einde van de valse profetie
Loutering
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Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek in Nederland en op Curaçao onder de
aandacht te brengen.
De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een abonnement voor
één jaar (10 edities) ANG 500,- per jaar. Een advertentie in de rubriek
VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor meer woorden betaalt u
een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Distributie
De redactie 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

VPG op Radio Semiya 98,5 FM: elke zaterdag 13.30—14.00 uur

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
4-11 Rev. L. Warren; Holy Communion
11-11 br. D. Lopes
18-11 sis. Y. Isidora
23-11 Friday Revd Dr. N. Smith; 7.00 pm
25-11 Rev. J. Gumbs or N. Ashwood
2-12 Rev. L. Warren; Holy Communion
9-12 sis. Y. Isidora

Fortkerk
Fort Amsterdam

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
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in
het ziekenhuis het Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover contact
opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive Communion at home, please contact one of our local boardmembers or your pastor.
Doopbediening
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;
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouwdiensten
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden door één
van onze dominees, dan dient u eerst contact op te nemen met de dominee
van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als u van plan
bent een andere voorganger dan uw wijkpredikant te vragen. In verder overleg wordt daarna bepaald wie de dienst leidt en waar deze zal plaatsvinden.

4-11 ds. W. Lolkema m.m.v. Forti Kantando
11-11 ds. H. Hortensius
18-11 ds. C.W. Smit en ds. W. Lolkema;
Kids4Christdienst
25-11 ds. W. Lolkema; laatste zondag
van het kerkelijk jaar; gedachtenis van de
overledenen
2-12 ds. W. Lolkema; eerste zondag van
de advent
9-12 ds. W. Lolkema: tweede advent
Middaggebed; eerste en derde
woensdag van de maand; 12.30 uur
7 en 21 november en 5 december

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
4-11 ds. H. Végh; Gezin-school-kerk
4-11 ds. H. Végh; Papiamentstalig; 17 u
11-11 ds. C.W. Smit
18-11 br. D. Lopes
25-11 ds. H. Végh; laatste zondag kerkelijk jaar
2-12 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal;
eerste advent
2-12 zr. Y. Isidora; Papiamentstalig; 17 u
9-12 ds. H. Végh
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
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

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

Wijknieuws Ebenezer Church
Dia di Kultura
On October 5 last Ebenezer Church together with the Miss Lee foundation and Comishon di bario Nieuw Nederland i besindario, organized a cultural day in the yard of the Ebenezer Church. This was a very
successful event in which different cultural groups were invited. Our
own Ebenezer Youth Orchestra (EYO), grupo Flamboyan, Grupo Trinchera, the watermelon Bible club, The Victoria Club, members of the
comishon Nieuw Nederland from the neighborhood and DJ Elvin,
shared typical folkloric music, dance, poems, a cultural fashion show,
and cultural drinks and snacks.
More than 150 persons of the neighborhood attended this event.
Thanks to all, who helped to make this a fantastic evening celebrating
our cultural week.
Boat Tour in the Schottegat
October 12th a boat tour was organized in the harbor in connection
with our 75th anniversary. The attendance was very good and all enjoyed the trip. Captains Warren and Nisbeth conducted the harbor
tour in an excellent manner and no one became sea sick!
A special thanks to the organizers, personnel of the CPA and sponsor.
Worship led by the Men’s Fellowship
Sunday morning October 21 the service was led by the Men’s Fellowship.
Bro. Desta Nisbeth had an expiring message titled: The Best Seat in
The House. This message has been reproduced in this edition of the
VPG News. (Sorry, not yet. Lack of space! WL)
We also had wonderful singing by the men.
Sunday school Song Festival
On Sunday October 21 in the afternoon, we had our annual Sunday
School Song Festival.
Different young singers and Sunday schools joined to bring their beautiful singing on this day. A big crowd attended this activity; the Obed
Anthony Hall was too small for the crowd. Indeed we have great
young talent in our Churches. Sr. Hilda Leonard Pabien!
Ebenezer Variety Show
Friday October 26th, the Ebenezer Variety Show will be convened on
the Church premises. We will have performance of Circo Magik, Alicia
Winter, Valdemir Valerius, Veanira Reed and Leonard Charles. This
promises to best the Show of the Year!
Miss Lee Foundation
Remember the various activities of the Miss Lee Foundation. We have
now also started with Zumba (fitness) lessons in addition to our music
classes, computer classes, after school classes, cooking and sewing
classes. Those interested can contact our coordinator Sr. Carla Fer-

Deacons:
Br. A. Fernandes
Sr. B. Lester
Sr. C. Vivas Josepa
Sexton
Sr. Hilda Leonard

524 7036
868 8206 res
522 1667
515 3081
461 7670 res

Dennis Martina

nandes tel: 5185468/ 5185624/ 4615036
Church improvements/ repairs
The tiling, electrical renovation, carpeting and other repairs to the
Church are steadily moving in the good direction. We trust that everything can be completed in the beginning of November so that we can be
in time for the celebration of our 75th anniversary as a part of the United
Protestant Church in Curaçao.
Anniversary Booklet
The booklet is now at the printers and is due to be in circulation in the
month of November
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Pa mas informashon:
Tel: 461-5036 or 518-5624
Adrès: Oranjestraat 111
e-mail: missleefoundation@hotmail.com

NOS TA OFRESÉ:
Enkuentronan edukativo, desaroyo personal i sosial pa hóben i adulto
Treinen di kompiúter pa mucha i adulto

- Djabièrnè i Djasabra

10.00 am - 11.00 am/adulto
11.30 am - 12.30 pm/mucha
1.00 pm - 2.00 pm/adulto
6.30 pm - 8.30 pm/adulto (Djabièrnè)

Lès pa yuda ku tarea di skol

- Djaluna, Djarason, Djawéps

3.00 pm - 4.30 pm

Obra di man

- Djarason

4.30 pm - 6.30 pm

Lès di músika pa mucha (te ku 15 aña)

- Djawéps

4.30 pm - 6.30 pm

- Djabièrnè

4.00 pm - 6.00 pm

Lès di músika pa adulto

- Djawéps

7.00 pm - 8.30 pm

Kurso pa prepará kuminda i kushina

- Djabièrnè (promé i di tres Djabièrnè)

6.00 pm - 8.00 pm

Kurso di kosementu

- Djamars (di dos i di kuater Djamars)

4.00 pm - 6.00 pm

Reunion Victoria Club (60+)

- Djabièrnè

9.00 am - 12.00 pm

Watermelon Bible Club (mucha)
Lès di Zumba

- Djasabra
- Djaluna i Djarason

4.00 pm - 6.00 pm
7.00 pm - 8.00 pm

Activities Ebenezer Church November 2012
November 16 - Bus Tour for Senior Members
November 18 - Women's Group Anniversary Services
November 19 - Photographic Exhibition & Slides Show
November 20 - Photographic Exhibition & Slides Show
November 21 - Photographic Exhibition & Prayer Worship
November 22 - Photographic Exhibition & Slides Show
November 23 - Photographic Exhibition & 75th Anniversary Service of
Praise & Thanksgiving
November 25 - Worship Service of Harvest Thanksgiving & Church &
Pastor's Appreciation
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Tel. 747 0691

predikant
Ds W. Lolkema
Santa Rosa Resort 51-B
tel: 747 0691
cell: 512 4828
E-mail: w.lolkema@gmail.com

Ouderlingen
Br. L.. van der Wolde
(voorzitter en hulppredikant)
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon

Wijknieuws Fortkerk
De kiezer heeft gesproken
Die woorden hebben we op vrijdag 19 oktober en de dagen daarna
meerdere keren in diverse talen gehoord op onze plaatselijke radio- en
tv-stations. Je kunt daar verschillende dingen in horen. Bijvoorbeeld:
wij hebben als partij goede beleidsplannen en we kunnen ze nu met
een krachtige achterban gaan uitvoeren. Of: we hebben heel goede
plannen, maar de kiezers hebben ons juist niet het mandaat gegeven om
(mee) te gaan regeren.
Vlak voor de verkiezingen sprak ik mensen die een voorgevoel hadden
van juist deze verkiezingsuitslag. De bevestiging van de juistheid van die
gevoelens volgde al snel. En natuurljk kwamen toen meteen de reacties. Het zal misschien te maken hebben met mijn (nog vrij beperkte)
kennissenkring hier op het eiland, maar ik heb nav deze uitslag nog niet
veel enthousiaste mensen ontmoet. Eerder mensen die zich behoorlijk
ongerust maken over de toekomst van ons eiland.
Soms merk je dat bepaalde mensen veranderen als zij nieuwe verantwoordelijkheden krijgen. Ik denk bijv. aan kardinaal Joseph Ratzinger
die paus Benedictus werd. Zou dat ook kunnen gaan gelden voor degene die nu de leider van de grootste partij is en die we voorheen nog
wel eens konden betrappen op onparlementair taalgebruik? Er ligt nu
een zeer belangrijke taak voor onze volksvertegenwoordigers en zeker
voor die van de aanstaande oppositie: laten zij de nieuwe regering
vooral heel kritisch volgen. NU komt het erop aan om te bidden voor
de leden van de Staten en voor de aanstaande ministers.
Ik denk aan het begin van Romeinen 13: Iedereen moet het gezag van
de overheid erkennen. Dat staat als een paal boven water, anders krijgen we anarchie. En Paulus heeft ook nog andere argumenten voor die
erkenning. Maar dat de overheid haar gezag niet mag gebruiken om
maar “van alles en nog wat” te bedenken of in te voeren is evenzeer
duidelijk. Goed bij de politieke les blijven en niet fatalistisch achterover
leunen: dat lijkt me op dit moment en voor de nabije toekomst welhaast een elfde gebod. Nu de kiezer heeft gesproken.
Aan het begin van de vergadering
van de Centrale Kerkenraad (CK) op 15 oktober heeft de voorzitter
van onze kerkvoogdij, br. Jan Boodt, meegedeeld dat hij per direct –
om persoonlijke redenen - zijn ambtelijk werk voor de VPG beëindigt
en afscheid neemt van onze Gemeente. De wijkkerkenraad Fortkerk
en de CK beseffen dat met dit besluit enorm veel kennis van en inzicht
in het VPG-gebeuren uit ons midden verdwijnen.
Jan Boodt heeft zich immers tijdens een reeks van jaren met hart en
ziel voor de VPG ingezet, op allerlei terreinen. Beide kerkenraden zijn
hem daarvoor buitengewoon dankbaar.
Jan Boodt is bereid nog lopende kerkvoogdelijke zaken af te wikkelen
en als organist te blijven meewerken aan de kerkdiensten in de Fort-

888 9447

Diakenen
Br. F. Hasselbaink
Zr. L. Vliegenthart

738 1725
525 3338

747 7427
736 7108

Kosteres
Zr. A. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

kerk. De kerkenraad zal nog op informele wijze afscheid van hem nemen en wenst hem van harte Gods zegen toe.
Na het onverwachte vertrek van Jan Boodt
en het (al veel eerder geplande) vertrek van Maritza Bakhuis op 26 augustus zijn er nu geen kerkvoogden meer in de wijkkerkenraad van
Fort. Dat is geen goede situatie. Niet omdat de kerkenraad niet zelf
tijdelijk op de centjes kan passen, maar wel omdat de inbreng van een
kerkvoogd bij allerlei punten op een kerkenraadsagenda waardevol is
en gewenst. Dus zijn we druk op zoek naar gemeenteleden met een
zakelijke en een pastorale instelling die dit ambt op zich willen nemen.
Als u iemand weet, laat het dan mij aub weten! (mij = w.lolkema)
Zoals u op 4 oktober op de gemeenteavond in De Tamarijn hebt kunnen horen is het niet mogelijk gebleken de Fortkerk over te dragen aan
Monumentenzorg. Daar leek het eerst wel op. Dat dit niet doorgaat is
voor diverse gemeenteleden een grote teleurstelling. Dus wordt er nu
gezocht naar sponsors. Want in elk geval moet het dak van de Fortkerk worden vervangen. En dat is een ronduit kostbare aangelegenheid. We weten dat Monumentenzorg zich van harte inzet voor monumentale gebouwen op het eiland. En we voelen ons door deze stichting gesteund in onze pogingen om ons kerkgebouw op orde te houden.
Wat een mooi en vredig plekje,
de Baai van Santa Cruz op de vroege vrijdagmorgen 12 oktober om
zeven uur. Ik ben om tien over zes van huis vertrokken om daar overdektes te gaan bezetten cq inpikken voor onze VPG-jeugd-Baaidag. Het
is vakantietijd en ik rijd er op m’n gemak in ruim drie kwartier heen.
Na twintig minuten komt Ard Vreugdenhil met zijn vier kinderen. Verder is er amper iemand. Alleen zo hier en daar een vroege zwemmer
in zee. De zon laat zich zien, de temperatuur loopt al lekker op. We
wonen echt op een prachtig eiland.
Als rond negen uur alle kinderen en leid(st)ers er zijn, begint ons programma. Na het zingen verdiepen de kinderen zich in groepjes stevig in
de Tien Geboden. Terwijl ik pannenkoeken uitdeel vang ik hier en daar
flarden van gesprekken op. Bijvoorbeeld: wanneer pleeg je nou echtbreuk? Als je als vader in de tuin werkt en met extra veel aandacht
kijkt naar de buurvrouw die wat schaars is gekleed - leuk zomerjurkje en die de was ophangt? (En dan gaat de wind waaien…) Of ik deze casus zelf had kunnen bedenken weet ik niet. Maar ik merk wel dat de
kinderen en jongeren aandachtig meedoen en zo gevoelig worden gemaakt voor de betekenis van de Tien Geboden/Woorden en – heel
belangrijk - voor de nuances. Hulde aan de kinderen en de leid(st)ers
(van wie sommigen een vrije dag hebben genomen om hier te kunnen
meewerken!!).
Later gaan we eten en spellen doen. En er komt een enorme wolk-
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breuk: zwemmen in zee in de regen! En we gaan bbq-en bij Emma. Super.
Wat een prachtige dag! Laten kinderen zich vooral later DIT herinneren
van de kerk, laten ze het niet vergeten: het ChurchCamp, de Baaidag.
Dan kan de kerk van vandaag morgen weer verder.
Bij de kerkdiensten
Op 4 november
werkt het koor Forti Kantando mee aan onze kerkdienst.
En op 18 november
is er voor het eerst een Kids4Chist-ochtendkerkdienst in de Fortkerk.
Deze is natuurlijk bestemd voor alle jonge en oude(re) (!!) gemeenteleden. Maar in de stijl en in de inhoud van de dienst zullen kinderen zich
zeker kunnen herkennen.
Op 25 november
sluiten we het kerkelijk jaar 2011-12 af. Dan gedenken we de gemeenteleden die ons door de dood zijn ontvallen na 20 november 2011. En we
staan als kerkelijke gemeente als het ware op onze tenen, om uit te kijken naar Gods toekomst die ons is beloofd. In de dienst op deze zondag
voel je ook altijd weer de emoties omdat onze gedachten niet alleen teruggaan naar gestorven gemeenteleden maar ook naar onze eigen dierbaren die ons zijn ontvallen. Kort of lang geleden. En zo is het ook een
zondag waarop het goed is om samen te zijn en zonodig wat bij elkaar te
schuilen.
En op 2 december
begint de Adventstijd. We volgen opnieuw het Adventsproject van Kind
en Zondag. Dit jaar gaat het om een Profetenkwartet, naar aanleiding van
de profetieën van Zacharia, Maleachi, Sefanja en Micha. Van een jaar of
twintig geleden herinner ik me een serie lezingen over deze profeten in
de Advent. Alle vier zijn ze stevige “jongens” en alle vier kennen ze hun
eigen toespitsing. Maar ook geven ze een beeld van de mooie toekomst
die het volk Israel te wachten staat als het bereid is de weg van de Heer
te gaan. Profeten zijn dan ook niet zozeer waarzeggers (voorspellers) als
wel waarheids-zeggers. Ze zeggen waar het op staat! En geleidelijkaan
voelen we in de loop van de Adventsweken hoe we dichter komen bij
het Kind van Bethlehem; Hij is Koning, Priester en Profeet.
De juffen van de kindernevendienst beginnen op tijd met de voorbereidingen voor het project. De lezingen en de verwerkingen komen aan de
orde in de kerkdienst en op de kindernevendienst. Dit geeft mij tevens
de gelegenheid om te zeggen hoe blij ik (we) ben (zijn) met een team van
zes kindernevendienstjuffen die geweldig samenwerken en elkaar aanvullen. Annet, Blijke, Chantal, Evelyn, Iliana en Joyce: bedankt voor jullie
inzet en weer veel succes met het komende project.
Gesprekskringen en Middaggebed
De kringen Tamarijn en Zeelandia komen weer bijeen op resp. dinsdag 6
november en maandag 19 november om tien uur vm. De gespreksgroep
Johannes is op donderdag 8 november, 19.45 uur, Fortkerk. Voor het
Middaggebed verwijs ik u graag naar de lijst met kerkdiensten, eerder in
dit blad.
We zijn op zoek
naar een paar goede zangers en zangeressen voor het gelegenheidskoor
voor de kerstnachtdienst. We oefenen op de donderdagavond om zeven
uur in de Emmakerk. Houdt u van zingen en kunt u op kerstavond
aan de dienst meewerken? Bel 747 06 91 of 512 48 28. Bon Bini!
Een gelukwens
aan onze geloofsgenoten van de EbenezerChurch. Deze maand viert
Ebenezer dat de gemeente zich 75 jaar geleden aansloot bij onze VPG.
De mensen van Ebenezer weten hoe je een feest of een manifestatie
moet opzetten en hebben een bijzonder talent voor fondswerving. Mede
daardoor komen er heel wat festiviteiten van de grond ter gelegenheid
van dit jubileum. Vrijdag 23 november is DE dag. We wensen de gemeente en de wijkkerkenraad van harte geluk en zeggen graag: Dios bendishonabo! May the Lord bless you all.
Een hartelijke groet aan jou en u. W. Lolkema.
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We kunnen niemand missen…
Xr is xigxnlijk nixts vxrkxxrd mxt dxzx machinx, toch? Bxhalvx dan xxn
toxts. Allx andxrx wxrkxn hxxl goxd. Pxrfxct!
Maar dix xnx dix hxt nixt doxt maakt xxn hxxl vxrschil, vind jx ook nixt?
Xlkx kxxr zix jx xxn x in plaats van xxn x.
Bij voorbxxld: jx kunt txgxn jxzxlf zxggxn: ik bxn xr maar xxn. Hxt maakt
hxus gxxn xnkxl vxrschil als ik nixt mxxdox in dx kring.
Maar dat zix jx toch xcht vxrkxxrd. Dx kring hxxft jou nodig; zx is nixt
complxxt zondxr jou!
Xxn andxrx kxxr, wannxxr jx dxnkt dat jij nixt bxlangrijk bxnt xn dxnkt
dat jx wxl gxmist kunt wordxn…, dxnk dan aan dxzx machinx
(computxr).
Want stxl jx n%u xxns v%%r dat xr TWXX t%xtsxn nixt wxrkxn,
%m n%g m++r nixt tx sprxkxn v+n DRIX... W+t xxn t%xst+nd!
W. L%lkxm+.

Najaarslaan
Jacqueline E. van der Waals (1868 – 1922)
Een gedicht voor de laatste zondag van het kerkelijk
jaar.
Ik keek in de gouden heerlijkheid
van een najaarslaan,
het was of ik goudene deuren wijd
zag openstaan,
het werd mij, toen ik binnen ging,
of ik door gouden gewelven liep:
ik aarzelde even, ik ademde diep,
diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
doet wat verboden is;
ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zoo rijk, dat van louter goud
de gang mijner woning is?"
Toen sprak ik: "Deze gouden grot
is immers geen mensenpaleis."
Ik sprak: "Het is een betoverd slot,
dat lang op sprookjeswijs
geslapen heeft en stil gewacht,
op één, die de poorten ontdekken zou,
de dode gewelven wekken zou
van 't huis, dat ieder mensenhuis
te boven gaat in pracht."
Ik sprak: "Hoe ben ik zo rijk, zo rijk!
Hoe ben ik zo rijk, mijn God!
Welk’ aardse woning is gelijk
aan dit, mijn sprookjesslot?"
Trots, of ik een prinsesje waar,
ging ik door 't goud;
aan beiden zijden stonden daar,
schragend de gangen, hoog en zwaar,
de zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan 't einde van mijn pad
een kleine ronde poort,
als blauw saffier in goud gevat,
en haastig, vol verlangen trad
ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
die poorten openstaan,
in welk een grote heerlijkheid
zal ik dàn binnengaan.
Indien van goud de gangen zijn,
hoe groot moet mijn verlangen zijn,
de zalen in te gaan!"
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

MCB : “Wijkwerk Emmakerk” 23963403

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Br. O. Griffith (kv)
Zr. D. Schrader (kv)
Zr. Krijnie Wout - de
Geus

Diakenen:
Br. H. de Lijster
Zr. Brigitte Douglas-Relyveld 510 4753
690 4665
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
668 5785
868 0775

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh

Wijknieuws Emmakerk
We zijn op ons eiland druk bezig met de toekomst. Hoe zal die eruit
zien? We stellen ons deze vraag vooral na de verkiezingen. Gelukkig
zijn die rustig verlopen. We bidden of God de politici en de leiders
wijsheid geeft.
Intussen gaan wij door met de activiteiten in onze Emmakerk, ook
in de komende maand.
Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdagavond komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie We bidden voor kerk en wereld, voor ons eiland en voor onze
familie, vrienden en kennissen en voor onszelf.
Belijdeniscatechisatie
Elke woensdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de
consistorie.
Jongeren van 12-18 jaar kunnen zich bij mij opgeven voor de jongerencatechese.
Cursus theologie
Eens in de 14 dagen op donderdag is er een beknopte cursus theologie
voor gemeenteleden. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de
consistorie. We zijn op het ogenblik bezig met het afronden van het
blok kerkgeschiedenis. De data zijn 1, 15 en 29 november.
Bijbelstudie
Eveneens eens in de 14 dagen komen we donderdagavond bijeen voor
de Bijbelstudie, en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We
zijn op het ogenblik bezig met het boek Openbaring van Johannes. De
data zijn 8 en 22 november.
Busreis senioren
Op zaterdag 3 november a.s. wordt er een busreis voor senioren georganiseerd. U kunt zich opgeven bij de kerkenraad. We vertrekken om
8.15 uur vanaf de voorkant van de Emmakerk. De tocht gaat naar
Bandabou. Frensel Marchena zal onze gids zijn. Om 13 uur is er ergens
een lunch. Om 15 uur hopen we weer terug te zijn bij de Emmakerk.
Van de deelnemers wordt een kleine bijdrage verwacht. Nadere informatie volgt nog. We hopen op een gezellig dagje uit met elkaar.
Rommelmarkt en barbecue
Op 10 november a.s. is er een rommelmarkt en barbecue in en om de
Emmakerk. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de Emmakerk. U komt toch ook? Vanaf 12.00 uur bent u hartelijk welkom!
Seniorenmorgen
Op 12 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van
9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbel-

767 6920
432 6331 (w)
526 1566 (c)
737 7745
528 9530
513 8909

Ds. H. Végh

gedeelte, we bidden en zingen. Ondertussen worden er koffie en koek,
fris en pastèchi geserveerd.
Zangdienst
Op 30 november a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We
prijzen de Heer in onze liederen. Tegenwoordig wordt zo’n dienst een
praisedienst genoemd of een sing-in. We beginnen om 19.30 uur. Behalve veel liederen zijn er gebeden, een Schriftlezing en een korte meditatie.
Neemt u gerust iemand mee! U kunt liederen opgeven bij mij.
Bij de diensten
Op 4 november a.s. is er om 9.30 uur een Gezin-School-Kerk-dienst. Deze keer vindt die plaats met medewerking van kinderen van de Marnix
basisschool. Het thema is “Vertrouwen op God” - naar aanleiding van
het verhaal van David en Goliath (1 Sam. 17). Om 17.00 uur is er een
papiamentstalige dienst, waarin ik hoop voor te gaan.
Op 25 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We
herdenken dan hen die ons uit ons midden ontvallen zijn. Er wordt voor
elk van hen een kaarsje ontstoken en we bidden voor degenen die in
rouw zijn.
Op 2 december a.s. is het de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar
en tevens advent. We bereiden ons dan voor op het kerstfeest - de
komst van Jezus Christus naar deze wereld. Op deze zondag hopen we ’s
morgens het avondmaal met elkaar te vieren. We ontvangen brood en
wijn als teken van Gods liefde en trouw, als teken van de komst van Jezus Christus naar deze aarde en zijn offer aan het kruis. Om 17.00 uur is
er weer een papiamentstalige dienst. Daarin hoopt zr. Yvonne Isidora
voor te gaan.
Onze zieken
Br. Humbert Voigt vertrok met zijn vrouw naar Nederland om daar een
hartoperatie te ondergaan.
Br. Henk van Ree moest in de Taamskliniek een operatie aan zijn been
ondergaan.
Zr. Trijnie Meijer werd in Nederland onderzocht. De onderzoeken worden voortgezet.
We wensen al onze zieken Gods nabijheid en zegen toe.
Overleden
We leven mee met zr. Anita Sewberath Misser-Banffer en haar kinderen.
Toen ze nog maar net terug was uit Nederland, is haar man Eddy op 23
oktober j.l. toch nog plotseling overleden. De crematie heeft plaatsgevonden op 25 oktober j.l. in besloten kring. We condoleren de familie
van harte en wensen hun Gods troost toe.
Afgetreden
In oktober j.l. is zr. Catherine Tevreden afgetreden als diaken. Ze heeft
dit ambt ongeveer 20 jaar vervuld. We willen haar hierbij van harte be-

November 2012 VPG NIEUWS
danken voor haar inzet door de jaren heen en ook voor de goede samenwerking. Je kon merken dat het diaconaat haar ter harte ging en
gaat. We wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.
Gelukwens
Op vrijdag 23 november a.s. viert de Ebenezer church haar 75-jarige aansluiting bij de VPG. We wensen haar daarmee van harte geluk. Het hele
jaar door is de Ebenezer al bezig met festiviteiten. En de maand november is daarin een hoogtepunt.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet
De Jeugd-Baaidag van vrijdag 12 oktober
was een VPG-activiteit, maar het “staartje” van de Baaidag speelde zich af
in de tuin van Emma. Br. Hanco de Lijster aan de bbq met hamburgertjes en worstjes! Br. Orlando Griffith deed dienst als assistent en was
tegelijkertijd de barman bij de jug met lekkere punch. Tegen vijf uur in de
middag kwam de bus vanuit Santa Cruz bij Emma aan. De tuin zat helemaal vol: één grote kring met kinderen, jongeren en leiders. Allemaal
waren ze vrolijk en blij van de mooie dag aan de baai.
In de loop van de middag hadden we op St. Cruz een flinke wolkbreuk!
Verschillende spellen vielen compleet in het water, maar dat kon de pret
niet hinderen: de zee was dichtbij. De Heer is goed, zoals altijd. Bij Emma
zaten we danki Dios droog. De vele kinderen en jongeren hadden allemaal een goede eetlust! De hamburgertjes, worstjes, aardappelsalade en
broodjes gingen erin als koek. Voor herhaling vatbaar.

ken. Met strenge stem zei de advocaat : “Je vader heeft je zeker gezegd
hoe je getuigen moest, hè?” “Ja”, zei de jongen. “Nu”, zei de advocaat
zelfvoldaan, “vertel ons maar eens wat je van je vader moest zeggen.”
“Wel”, antwoordde de jongen. “vader zei dat de advocaten zouden proberen me in de war te brengen. Maar als ik maar niets anders dan de
waarheid zei, kon ik steeds maar weer hetzelfde zeggen.”
In Efeze 4 schrijft de apostel Paulus dat we “de oude mens moeten afleggen en de nieuwe mens moeten aandoen” (verzen 22 en 24). Dat betekent dat het leven van de Here Jezus Zelf in ons kan worden gezien. De
Here Jezus, die de Waarheid is, wil door Zijn inwonende Heilige Geest
ons tot bolwerken van waarheid maken.
Lieve mensen, laten we daarvoor gaan. Tijdens de Jeugd-Baaidag hadden
we het over de tien geboden. Aan de kinderen werd geleerd dat als we
volgens de tien geboden leven, we goed leven. U weet toch dat wij christenen door onze Heer worden teruggefloten als we op het verkeerde
pad zitten? Laten we elkaar vasthouden, steunen, reminden en op het
goede pad blijven.
Het jaar gaat snel, nog één maand, en…we zitten al in de Adventstijd.
Een mooie tijd van voorbereiding.
Laten we alles wat we doen met een blij hart doen! Immers, alles wat we
voor een ander doen, doen we voor Jezus die ‘t ons heeft voorgedaan.
Warme groetjes vanuit de kerkenraad.
Jet Baank.

Seniorenochtend
Deze keer hadden we onze seniorenochtend op de derde maandag van
de maand. Misschien zaten we daarom met z’n twaalven?? Dat was niet
minder gezellig hoor. Maar we zitten liever met z’n vijftienen of meer. Br.
Benno kon er niet bij zijn, maar er was een andere haan, br. Dreisschor,
met de domi erbij. Senioren, ik weet het: jullie hebben een drukke agenda! Maar in november houden we onze ochtend weer gewoon op de
tweede maandag van de maand. Welkom allemaal, we rekenen op jullie
aanwezigheid.
Jongelui
Is de tweede start meegevallen? Vast wel! Er komt nu een kort stuk met
veel activiteiten, misschien wel teveel. Sinterklaas- en Kerstviering,
maar…..vergeet daardoor je huiswerk niet. Blijf opletten tijdens de les.
En denk eraan, in november of december komt je eerste echte rapport
en je weet het: dit rapport telt zwaar. Onvoldoendes ophalen valt niet
mee, dus zorg ervoor dat je ze ook niet krijgt.
Des te fijner is je kerstvakantie met alle gezellige feestjes.
Zieken en Bejaarden
Gaat het een beetje met u? Valt niet mee he? De donkere dagen staan
weer voor de deur, maar….houdt de moed en het vrolijke humeur erin.
Alstublieft!! Al schijnt de zon weinig, zorg dan dat u zelf het zonnetje
bent. Zing een mooi lied! Bijv. “Dank u voor deze nieuwe morgen”. Dat
kennen we allemaal zonder blaadje met tekst erop. En u zult zien dat u
gelijk vrolijk wordt van binnen en gaat stralen, alsof het zonnetje schijnt.
Br. Benno, we denken aan je en bidden voor je. Kop op, hoor! Zr. Krijnie en br. Freddie, ook aan jullie denken wij. En wij bidden voor jullie.
Eerlijkheid
Eerlijkheid zou het kenmerk van iedere christen moeten zijn. De wereld
om ons heen is vol leugen, corruptie en bedrog, maar een kind van God
moet zich aan de waarheid houden (Efeze 4 vers 15).
Ik las eens over een jongen van twaalf die hoofdgetuige was in een heel
belangrijke rechtszitting. Eén van de advocaten had hem aan een kruisverhoor onderworpen maar kon onmogelijk zijn helder getuigenis bre-
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Nanclinsa danst op de klanken van Saramaccaanse muziek
op de startzondag van de Emmakerk; 19 augustus 2012

GROOTSE BAZAAR / BBQ / PLANTEN– en KLEDINGVERKOOP…en ROMMELMARKT!!
alles t.b.v. de RESTAURATIE van de EMMAKERK!!

Bij de Emmakerk kunt u op zaterdag 10 november a.s. uw BBQ
afhalen van 12.00 uur tot 15.00 uur. U kunt dan gelijk in de tuin
van de Emmakerk snuffelen bij de rommelmarkt en de plantenen kledingverkoop.


 Wie komt ons een handje helpen op deze dag?



 Wie stekt er plantjes voor onze verkoop?



 Wie gaat er thuis opruimen en reikt er spullen/kleding/

schoeisel aan?


 Wie koopt er b.b.q kaarten en helpt ook kaarten verko-

pen?
Wij wachten op uw belletje. Farida DaCostaGomez 5261566 en
Jet Baank 5180427.
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Kerk-en-Jeugd

en

Kerk-en-School

Jeugdpredikant VPG/Identiteitsmanager Vereniging
Protestants Christelijk Onderwijs
Ds. Wouter Smit
Las Quintas Villas 122
Tel: 523 2763
E-mail: woutersmit67@hotmail.com

Identifeiten

4U

ds. C.W. Smit

ds. C.W. Smit

Op zondag 18 november as zal de volgende Kids4Christ dienst
plaatsvinden. En wel in de Fortkerk, aanvang 9.30 uur, geleid door collega Wim Lolkema en ondergetekende. Kinderen van de Albert Schweitzer
school zullen hun medewerking aan deze dienst verlenen. U bent van
harte welkom met uw (klein)kind(eren) in deze dienst, waarin alle elementen afgestemd zijn op kinderen in de leeftijd van de basisschool.
Op 23 november as hopen we onze jaarlijkse bezinningsdag voor
het personeel van FO scholen van de VPCO te houden. Net als vorig
jaar zullen de docenten kunnen kiezen uit een aanbod van workshops in
het kader van de versterking van de Protestants-Christelijke identiteit.
In oktober zijn we (Wim Lolkema en ondergetekende) met een pilot
begonnen voor schoolcatechese op de Albert Schweitzer FO
school voor de kinderen uit groep 7 en 8. Catechese of catechisatie is
kerkelijk onderricht voor de jeugd. Het is onze ervaring dat het niet eenvoudig is om buitenschoolse kerkelijke activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren. Een van de dingen die het lastig maken is dat kinderen en jongeren op Curaçao voor vervoer afhankelijk zijn van hun ouders. Daarom willen wij als kerken de jongeren proberen op te zoeken
op de plaats waar ze toch al zijn, en dat is in dit geval op school. Hoewel
het initiatief komt vanuit de VPG zijn alle kinderen die geïnteresseerd
zijn van harte welkom. We willen daarbij benadrukken dat we er niet op
uit zijn om kinderen te winnen voor één specifieke kerk, maar dat we
oecumenisch te werk gaan. Dat betekent dat we Jezus Christus willen
dienen door te zoeken naar wat christenen samenbindt. We willen
graag zien dat de kinderen enthousiast worden voor de God van de Bijbel, voor Jezus Christus zijn Zoon, voor de Bijbel en voor de kerk in het
algemeen. Na de tweede en laatste bijeenkomst in november zult u hier
een verslagje van krijgen.

Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u volgelingen van mij bent (Mattheus 5: 11)
Doe je het of doe je het niet?
Heb je wel eens van Peer Pressure gehoord? Misschien niet. Maar je hebt
vast wel eens iets gedaan, wat je eigenlijk niet wilde; alleen omdat je
vrienden het deden, deed jij het ook. Nou, dan heb je het over Peer
Pressure. Weetje, dat is heel normaal, iedereen heeft er wel eens mee te
maken gehad. Het is gewoon heel verleidelijk om te doen wat anderen
doen, omdat je dan het gevoel kunt krijgen dat je er bij hoort. En iedereen wil er graag bij horen. Niemand vindt het leuk om buiten de groep
te staan.
Nu kan PP ook heel positief zijn. Wanneer je vrienden of klasgenoten
ergens heel goed in zijn, in een sport bijvoorbeeld en jij wilt dat ook. Of
wanneer je bij een groepje wilt horen, waar ze niet roken. Daar is niets
mis mee. Toch kan PP ook gevaarlijk zijn, wanneer je vrienden ervoor
zorgen dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt, omdat je weet dat het
niet goed voor je is. Als je vriendinnen je bijv. laten merken dat ze jou
maar stom vinden, omdat je nog steeds geen seks hebt gehad met je
vriendje.
Het is niet fijn als ze je stom vinden. Het is niet fijn als je gepest of uitgescholden wordt, alleen omdat je niet doet zoals anderen willen dat je
zou doen. Maar je bent niet de enige die dat meemaakt. Christenen hebben altijd last gehad van PP. Dat komt doordat ze proberen om volgelingen te zijn van Jezus. Als je Jezus wilt volgen, dan luister je niet naar wat
de meerderheid goed vindt, maar dan probeer je te leven zoals God het
wil. En als je besluit om anders te leven dan de meerderheid, ja dan zullen mensen dat laten merken. Het kan zijn dat je gepest gaat worden,
uitgescholden en soms zelfs vervolgd, zoals christenen in Noord-Korea.
Daar worden ze in de gevangenis gezet, alleen omdat ze christenen zijn.
In de bijbel staat de vreemde zin: Gelukkig bent u als men u uitscheldt, u
vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u volgelingen van mij bent.
Eigenlijk zegt Jezus: ‘Wees er op voorbereid dat je het als christen niet
makkelijk gaat krijgen’. Dat ze je gaan uitschelden is dan eigenlijk een teken dat je op een goede manier met PP bent omgegaan. Je bent op de
goede weg gebleven, waar anderen je de verkeerde kant op wilden laten
gaan. “Gelukkig ben je als ze je uitschelden!”
Hoe kun je dat nou doen, zorgen dat je stevig in je schoenen staat als ze
peers pressure op je uitoefenen? Hier volgen tot slot nog een paar tips.
Kies voor het omgaan vrienden, die je respecteren, ook als je ‘anders’
bent.
Wees voorbereid op PP in bepaalde situaties, zoals een feestje. Bedenk
en oefen van te voren wat je gaat zeggen of doen. Als je bijv zorgt
voor een flesje water in je hand, is het minder waarschijnlijk dat ze je
een biertje gaan aanbieden.
Bedenk voor jezelf wat de gevolgen kunnen zijn van het gedrag waarop
de PP gericht is en spreek die ook uit. Als je vrienden willen dat je
mee doet met winkeldiefstal bijv, zeg dan waarom je dat niet wilt:
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“Nee joh, zo meteen worden we gepakt en weetje wat mijn vader
doet als hij dat hoort?” Of wanneer je alcohol wordt aangeboden:
“Nee, dank je, ik drink geen alcohol: weet je wat alcohol doet met je
hersens als je nog niet volwassen bent?”
Bedenk een alternatief en stel dat voor. “Nee, joh, laten we gaan skaten
op het schoolplein. ”
Loop weg als ze blijven zeuren, maar doe dat met een uitnodiging: “He,
ik ga skaten, ga je mee?”
Zoek hulp van een volwassene als de situatie risky wordt.

VPG baaidag op Sta. Cruz
ds. C.W. Smit
We kunnen terugkijken op een geslaagde VPG Baaidag op 12 oktober j.l.
Naar aanleiding van het succesvolle VPG Churchcamp in juli j.l. hebben
we als jeugdraad besloten om voor dezelfde doelgroep naast het zomerkamp nog twee evenementen te organiseren in de beide tussenvakanties.
De eerste was deze baaidag. We hebben met 52 kinderen uit allerlei verschillende kerken en ongeveer 15 leiders van onze drie kerken een superleuke dag gehad op Sta Cruz die is afgesloten met een bbq bij de Emmakerk. Om 7.30 uur vertrok een schoolbus met kinderen vanaf de Ebenezer Church en andere kinderen bij de leiding in hun auto’s. Aangekomen op Sta Cruz troffen we Wim Lolkema en Ard Vreugdenhil, jeugdleider van de Iglesia Reforma, die daar al vanaf ’s ochtends 7.00 uur drie
overdektes en een paar palapa’s bezet hadden gehouden. Gelukkig was
de groep van 200 padvinders, die de rest van de week Sta Cruz veilig
heeft gemaakt, precies de dag ervoor vertrokken…… Na enkele huishoudelijke mededelingen, een cup djuz en het zingen van een paar liedjes
werden de kinderen in tien groepjes ingedeeld, naar leeftijd. Ieder groepje ging aan de slag met één van de tien geboden onder het genot van een
pannenkoek. We hebben het met de kinderen gehad over wat hun gebod in de dagelijkse praktijk van 2012 te betekenen heeft, er zijn collages
gemaakt en enkele groepjes hebben een dramastukje bedacht en opgevoerd. Toen werd het tijd voor de lunch. Deze bestond uit een hotdog,
verwarmd op een ter plekke geïmproviseerde bbq, met saus en chipsticks, waarna de kinderen met een spellencircuit werden geconfronteerd. Met volleybal, duiken, ringlopen, kurkprikken, een balansoefening
en een hersenbreker werden allerlei verschillende vaardigheden aangesproken en kwam ieder type kind tot zijn recht. Halverwege de spellen
begon het echter zo hard te regenen, dat het spellencircuit werd onderbroken en iedereen de zee in is gevlucht om voor de regen te schuilen.
Rond 17.00 uur kwam de bus de kinderen weer halen voor de afsluitende bbq bij de Emmakerk, waar enkele vrijwilligers zich voor ons allemaal
het vuur uit de sloffen hebben gebraden.
We zijn God dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers en Zijn bescherming tijdens deze dag. Op naar de volgende tussenvakantie!
Namens de jeugdraad,
Wouter Smit
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Centrale Kerkenraad
Voorzitter
Hanco de Lijster
Scriba
Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church
Ludmila Sampson
Emmakerk
Farida Da Costa Gomez
Fortkerk
vacature
Consistorie
Jet Baank
Ministerie van predikanten
Wim Lolkema
Kerkvoogdij/Fortkerk
vacature
Diaconie
Lia Vliegenthart-de Mees

hanco.de.lijster@gmail.com

Cel. 510 4753

krijniewout@hotmail.com

Cel. 513 8909

L.sampson@vidanova.net

Cel. 527 9173

faridadcgomez@hotmail.com

Cel. 526 1566

korabrivo@hotmail.com

Tel. 767 6920

w.lolkema@gmail.com

Tel. 747 0691

vlieg@scarlet.an

Cel. 525 3338

Van de praeses
De verkiezingen
zijn weer voorbij, maar de verdeeldheid helaas nog niet. Laten wij allen
God bidden dat we een regering krijgen die Zijn leiding aanvaardt en de
eenheid tracht terug te brengen op Curaçao. Een regering die prioriteit
zal geven aan het verbeteren van de financiële situatie, aan de verbetering van de situatie van kansarmen, aan beter onderwijs, aan een goede
gezondheidszorg en een eerlijk minimumloon. Kortom: een Curaçao
waar alle inwoners een goed bestaan kunnen hebben.
Vertrek ambtsdragers
Aan het begin van de vergadering van de Centrale Kerkenraad op 15
oktober heeft br. Jan Boodt, om persoonlijke redenen, zijn functies binnen de V.P.G. neergelegd. Jan heeft zich altijd met hart en ziel ingezet
voor de V.P.G. En deze inzet zal enorm gemist worden. Gelukkig gaat Jan
voorlopig niet weg van Curaçao; en hij heeft ons aangeboden om de lopende zaken van de kerkvoogdij nog samen met ons af te handelen.
Vooruitlopend op een afscheidsbijeenkomst wil ik hierbij namens de
V.P.G. Jan bedanken voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor de
V.P.G. gedaan heeft. Jan, hartelijk bedankt!
Het vertrek van br. Jan Boodt doet me stil staan bij het feit dat hij niet
de enige ambtsdrager is die dit jaar zijn ambt heeft neergelegd. En er zijn
er meer die dat voor het einde van dit jaar zullen doen. Allemaal gemeenteleden die al jaren lang in het ambt zijn, langer dan de maximale
periode die de kerkorde voorschrijft. Er zijn vacatures en er zullen nieuwe vacatures bijkomen. De kerkvoogdij bestaat nu nog uit drie leden
waarvan er één aan het eind van dit jaar zal opstappen. In ieder van onze
drie wijkkerkeraden is er plaats voor nieuwe ambtsdragers. Ook voor
vrijwilligers die willen meehelpen zonder ambtsdrager te zijn. De vele
taken worden door weinigen gedaan. Niet zolang geleden las ik in een
boek, waarvan de titel me is ontschoten, het volgende: “Een kerkgemeente is te vergelijken met een voetbalwedstrijd waar 20.000 toeschouwers die
nodig aan lichaamsbeweging toe zijn, zitten te kijken naar 22 spelers die
smachten naar rust”. Dit is niet het beeld dat Jezus voorheeft met zijn
Kerk.
In de bundel “Voortdurend Verlangen” ,onder redactie van Hans Eschbach, las ik in een bijdrage van ds. Arenda Haasnoot:

“Een kerk waarin
de eerste liefde voor Jezus Christus
als Heer en Hoofd van de Kerk
centraal staat
is een kerk waarin
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radicale toewijding en navolging van Jezus Christus,
in plaats van toekijken en toeschouwer zijn,
een zaak is van alle gelovigen.
Jezus vraagt om volgelingen,
niet om toeschouwers.
(Lucas 14:25-35)”.
Ga bij u-/jezelf na hoe u/je actief wilt en kunt bijdragen aan Jezus’ Kerk –
als een bouwsteen - en laat het weten aan uw/jouw kerkenraad. Hopelijk
kunnen binnenkort ook niet-ambtsdragers, op basis van hun expertise,
als kerkvoogd zitting nemen in de kerkvoogdij. Dit is een voorgestelde
wijziging in de kerkorde.
Kerkorde
Dit brengt mij bij mijn volgende punt. De afgelopen twee jaar heeft de
commissie “Wijziging Kerkorde” onder leiding van br. D’arcy Lopes gewerkt aan het herzien van de kerkorde. Na afronding op zaterdag 6 oktober zijn de voorgestelde wijzigingen aangeboden aan de Centrale Kerkenraad die ze in zijn vergadering van 22 oktober 2012 heeft aangenomen. Deze wijzigingen zullen binnenkort ter inzage worden gelegd in het
kerkelijk bureau in de Fortkerk, alsook in de Ebenezer Church en de
Emmakerk. Leden die daar prijs op stellen kunnen de wijzigingen inzien
en er schriftelijk commentaar op geven. Hun commentaar kan tot uiterlijk 6 januari 2013 worden ngeleverd bij het kerkelijk bureau. Dit kan
ook via hun wijkkerkenraad.
Rest mij nog de leden van de commissie “Wijziging Kerkorde” en haar
voorzitter van harte te bedanken voor hun inzet en kritische aanpak.

Kerkvoogdij
De kerk is van blijvende waarde

Voorzitter: vacant
Fortkerk: vacant
Emmakerk: Orlando Griffith en Denise
Schrader
Ebenhezer church: Franklin James

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken
naar één van de rekeningen van de VPG:
RBTT: 1183036
Maduro: 90091204
Giro: 559911
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Dankzij financiële steun van diverse gemeenteleden en instanties is in de
Fortkerk de nieuwe traplift geplaatst. De kerkzaal is hierdoor weer toegankelijk voor mensen die moeite hebben met de hoge traptreden van
de buitentrap. Heel fijn dat op deze manier drempels verdwijnen en we
met elkaar ons gemeente-zijn kunnen vieren in de eredienst.

Ik ben nog druk bezig de vanuit Nederland meegekregen lectuur over
kerkvernieuwing, groeigroepen en andere huiskringen door te nemen. En
ik hoop hier in de volgende editie van ons kerkblad uitvoerig op terug te
komen.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen,
Hanco de Lijster

Diakonie

Helpen waar geen helper is
Voorzitter: Lia Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338
Secretaris:
Penningmeester: Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163
Overige leden: zie wijkberichten

Ingezonden

Rubriek voor gedachten, mededelingen en opinie
Tips voor het schrijven:

Schrijf kort en helder

Geef uw tekst een titel

Schrijf vanuit het positieve

Vermeld uw naam

Raise ‘n Praise
Uw giften voor de diakonie zijn van harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG

Bouwen
wij
een wereld
van problemen
of liever
van mogelijkheden?

Vera van der Weel - Smit
Vrijheid blijheid?
Mandy woont drie hoog achter in een volksbuurt in een grote stad in
Nederland. Ze heeft twee kinderen, die allebei naar de basisschool gaan.
De jongste zit sinds kort op school en volgens de Nederlandse wet hoeft
hij nog geen hele dagen naar school, zolang hij geen vijf jaar is. Mandy
vindt dit heel prettig, want hij is per slot van rekening nog zo klein en
stiekem vindt ze het zelf ook wel lastig om hem nu al hele dagen te moeten missen. Mandy kijkt met grote vertedering naar haar beide kinderen
als ze samen over de grond aan het rollen zijn omdat ze zijn verwikkeld
in een stoeipartij. Dat het er soms erg hardhandig aan toe gaat hoort er
volgens haar bij. Het zijn per slot van rekening twee jongetjes. Oh, wat
houdt ze veel van hen. Iedere avond wanneer het tijd is om naar bed te
gaan geeft dat wel wat strijd, want liever blijven ze nog spelen. Vaak vindt
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zij het ook wel goed dat zij hun spelletje nog even afmaken. Daardoor
komt het regelmatig voor dat ze niet op tijd in bed liggen. Sinds kort
heeft Mandy daar wat op gevonden. Ze zorgt er nu voor dat ze tegelijkertijd met hen naar bed gaat. Dan gaan ze eerst lekker met zijn drieën
op het grote matras liggen in de slaapkamer en dan leest ze de jongens
nog wat voor. Daarna vallen ze in elkaars armen in slaap.
Vanuit school komen er steeds vaker signalen dat de kinderen overdag
toch wel heel moe zijn. Ook hebben de leerkrachten moeite om de kinderen te corrigeren. Het valt op dat de kinderen vooral hun eigen gang
willen gaan. Ze luisteren slecht wanneer ze instructies moeten opvolgen,
bijvoorbeeld als zij hun spullen moeten opruimen. Wanneer de leerkrachten het hier met Mandy over proberen te hebben, neemt zij het
meestal voor haar kinderen op door excuses voor hen te verzinnen.
Daarnaast is Mandy van mening dat de kinderen zelf moeten aangeven
wat ze wel en niet willen. Op die manier leren ze het beste. Ach, natuurlijk is het vervelend als ze ’s ochtends weer te laat komen op school.
Maar Mandy doet echt haar best en er komt een dag waarop het wel zal
lukken. Dat weet ze zeker! Trouwens, die regels…eigenlijk vindt ze het
ook maar lastig om daarmee om te gaan. Zelf heeft zij er vroeger teveel
gehad en zij heeft zich voorgenomen dat zij het anders gaat doen met
haar kinderen. Ze vindt het beter om kinderen de vrijheid te geven om
het leven zelf te ontdekken. Op zo’n manier blijven ze vrij. En vrijheid,
dat is liefde, volgens Mandy.
Mandy heeft vanwege haar achtergrond er bewust voor gekozen het helemaal anders aan te pakken met haar kinderen. Zij voedt haar kinderen
op in een stijl die bekend staat als de “toegeeflijke stijl”. Zij geeft makkelijk toe aan de wensen van haar kinderen. Tegelijkertijd vindt Mandy het
moeilijk om grenzen te bepalen; wat de ene keer wel mag, mag de andere keer niet. Dit is heel verwarrend voor haar twee zoontjes. Zij hebben
op jonge leeftijd al geleerd dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen
leven. Ze moeten keuzes maken die helemaal niet bij hun leeftijd passen.
En omdat hun eigen wil zo sterk is ontwikkeld geeft dat problemen op
school. De kinderen erkennen het gezag van hun juf niet of nauwelijks.
Wanneer zij hen een instructie geeft is de kans groot dat zij haar negeren en doorgaan met waar ze mee bezig zijn. Ook ontaarden de jongens
in woedeaanvallen wanneer een situatie anders verloopt dan zij voor
ogen hadden. Daarnaast is het voor deze kinderen vaak lastig om zich
goed te kunnen concentreren. Op latere leeftijd zullen ze hoogst waarschijnlijk moeite krijgen met het omgaan met tegenslagen en hun frustratiegrens zal snel bereikt zijn.
Allemaal gedragingen die de maatschappij als negatief en ongewenst bestempelt. En als Mandy eerlijk is, is zij ook niet altijd tevreden met hoe
het er nu aan toe gaat thuis.
Mandy heeft na intensieve begeleiding, waarin respect was voor haar opvattingen, geleerd dat haar kinderen behoefte hebben aan een leidinggevende ouder. Dit maakt haar namelijk betrouwbaarder en dus veiliger.
Stapje voor stapje heeft ze duidelijke huisregels ingevoerd, waar ze zich
consequent aan probeert te houden. Zij durft voorzichtig te geloven dat
haar kinderen nog steeds van haar houden als zij strenger is en het juist
prettiger vinden om bij haar te zijn, omdat ze weten wat ze van haar
kunnen verwachten.
Vera van der Weel-Smit is twee jaar geleden vanuit Nederland op Curaçao komen
wonen. Zij heeft sinds begin 2012 haar eigen praktijk voor pedagogische advisering en
gezinsbegeleiding, Veerkracht. Zij is getrouwd met Wouter.
Vera is te bereiken op vera@veerkrachtcuracao.com
www.veerkrachtcuracao.com
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Stand up for Jesus

Verslag van de Canacom-conferentie 16 t/m 22 oktober 2012
ds. C.W. Smit en Margerie Mathew
“Stand up, stand up, Stand up for Jesus, children, stand up.” De reggaegospel versie van dit lied door Carline Davis (http://www.youtube.com/
watch?v=iOe_rJa1Pks ) blijft voor altijd verbonden met onze Canacomconferentie in Grenada. Minimaal tweemaal per dag reden we door St.
Georges van en naar ons hotel en zodra we de bus ingingen draaide onze
chauffeur deze cd met Caraïbische gospelliedjes.
We waren de afgevaardigden namens de VPG voor deze twee-jaarlijkse
Canacom-conferentie, dit jaar in Grenada. Canacom is een organisatie
van protestantse kerken in de Caraïbisch-Noordamerikaanse regio, die
elkaar ondersteunen op het gebied van ‘mission’. Protestantse kerken
van de ‘reformed tradition’ uit Guyana, Trinidad, de Dominicaanse Rep,
Puerto Rico, Grenada, Jamaica, Cuba, Canada en de VS delen met elkaar
hun know-how, hun resources, hun ervaringen, zorgen, moeiten en successen. Gelden ter ondersteuning van lokale projecten worden toegekend, waaronder ook dit jaar een gift aan onze Miss Lee foundation. Ook
heeft de Raad van Kerken van Curacao geldelijke ondersteuning van Canacom ontvangen voor de conferentie die zij in november hoopt te houden over ‘gender related violence’.
Het thema van de Canacom-conferentie was “Divinely guided, birthing
visions, rekindling hope” Verschillende aspecten van dit thema werden
door enkele sprekers belicht, waaronder gastspreekster mw. Joan Purceli, voorzitter van de Senaat van Grenada en bekend schrijfster. Zij gaf ons

als boodschap mee dat wij als christenen het hart en de ziel van de mensen moeten bereiken. In de kerk hebben we meer discipelen nodig en
minder mensen die zich alleen maar christen noemen.
We hebben een aantal dagen flink doorvergaderd, want er zijn nogal wat
zaken te bespreken als je slechts eenmaal in de twee jaar samenkomt.
Interessant hierbij zijn de ‘church reports’, waar iedere vertegenwoordiger verslag doet van de stand van zaken in de gemeente, met de problemen en uitdagingen waar men mee te maken heeft. De verschillende kerken hebben veel gemeen, ondanks de uiteenlopende contexten.
Hoofdthema’s die aan de orde zijn gekomen waren: criminaliteit, churchgrowth en het gebrek aan (lokale) voorgangers in een aantal landen,
waaronder Cuba en Guyana, waar predikanten soms vijf of zeven gemeentes moeten (be)dienen.
In kleine groepen hebben we deze thema’s behandeld. Hoe we als kerken (kunnen) reageren op de golven van extreem gewelddadige criminaliteit in de verschillen Caraïbische landen. Hoe blijven we als kerk gezond
in tijden van teruglopende ledenaantallen? Hoe zorgen we ervoor dat we
lokale mensen enthousiast krijgen voor ambten in onze kerken en voor
een studie theologie?
Grenada is een prachtig eiland met vriendelijke men-
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VoorElkaar
Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...

Kom naar...

Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com
Wasmachine
Wegens vertrek naar Nederland
geschonken aan de diaconie een
halfautomatische wasmachine,
220V. Heeft nieuwe slang nodig.
NAF 50,—.
Voorzitter van de diaconie Lia

sen. Een groter contrast met Curacao kun je je
niet voorstellen. Het is er groen, vruchtbaar, bergachtig, vredig en Engelstalig. Het eiland heeft twee bijnamen: the Isle of
Spices en the Isle of Conflict. Er groeit hier van alles aan tropisch fruit en
groente, en Wouter heeft hier bijv. voor het eerst in zijn leven de ‘Tahiti
-appel’ of ‘Golden Apple’ geproefd, wat een delicatesse! Maar het eiland
staat vooral bekend om haar kruiden. Kruidnagelen, kaneel en vooral
nootmuskaat: Grenada levert een kwart van de nootmuskaat wereldwijd.
Ze hebben hier zelfs nootmuskaatijs. En je zou het misschien niet verwachten, maar dat is erg lekker!
Vervolg van pagina 15

Ik zoek ...

Advertentieruimte
Hier kan uw gratis (tot 25
woorden) advertentie staan.
Voor voorwaarden:
vpgnews@gmail.com

Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338

Waar veel van de andere Caribische (ei)landen worden geplaagd door
vloedgolven van brute criminaliteit, kun je hier op Grenada nog rustig ’s
avonds door de stad lopen. Desalniettemin heeft de eeuwen door een
vijftal grote conflicten het eiland geteisterd. O.a. was het eiland speelbal
tussen de Engelsen en de Fransen. Het laatste grote conflict dateert uit
het begin van de jaren tachtig. In dat verband hebben we ook een
‘Memorial service’ bijgewoond in een van de Forten die St Georges, de
hoofdstad, rijk is. Deze dienst was voor de slachtoffers en nabestaanden
van een moordpartij in oktober 1983, waar zeventien onschuldige burgers, waaronder de afgezette minister-president Maurice Bishop, zonder
vorm van proces om politieke redenen zijn vermoord na een verder
vreedzame revolutie. U herinnert zich misschien nog de Amerikaanse
interventie die daarop volgde.
Op de afsluitende zondag werden de delegatieleden verdeeld over de
drie kerken van onze gastvrouw, de Presbyterian Church in Grenada.
Bijna iedereen kreeg een taak, hetzij als liturgist, schriftlezer, voorgaan in
gebed, voorgaan in of het verkondigen van het woord. Margerie was de
lector in haar kerk en Wouter mocht het kindermoment leiden. Een van
deze gemeentes kerkt nog steeds in een bijgebouwtje van de kerk, waarvan het middenschip tijdens de orkaan Ivan in 2004 is verwoest. Deze
orkaan heeft destijds 80.000 Grenadians dakloos gemaakt (op een populatie van 100.000 inwoners).

Zoekt u een hulp in de huishouding, een oppas of een
handje in de tuin? De diaconie
kent mensen die graag willen werken.
Lia Vliegenthart-de Mees
vlieg@scarlet..an; 525-3338

Verkoop en verhuur van chalets

Recreatiepark Ben’s dream de Rimboe ligt midden in de Veluwse bossen. Goed uitgangspunt voor uw
vakantie in Nederland.
Wel eens gedacht aan een eigen
chalet of tweede huis met koop- of
huurgrond?
Ben en Mia Oppelaar
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl

Joodse films
Ds. W. Lolkema
Op DINSdagavond 27 november om half acht wordt er weer een film
vertoond in de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. De
toegang is vrij. Van u wordt slechts een vrije gift verwacht. Drankjes en
hapjes zijn er ook! De film die u op 27 november kunt zien heet Divided
We Fall. (Zodra we verdeeld zijn, vallen we.) Hij duurt ruim twee uur en
is uit het jaar 2000. De film werd bekroond met diverse onderscheidingen. De in het Tsjechisch gesproken teksten worden in het Engels ondertiteld.

‘s Avonds was de afsluiting van de Conferentie. Hier werd de afgetreden
voorzitter Rev. Dr. Osbert James bedankt voor zijn zeven jaar trouwe
dienst. Daarna werd het nieuwe bestuur ingezegend, gevolgd door een
gezellig samenzijn.
Het bijwonen van een Canacom-conferentie is beslist geen vakantie, je
bent van s’-morgens vroeg tot ‘s avonds bezig. De ervaring is echter zeer
de moeite waard. We kunnen terugkijken op een indrukwekkende ervaring en een waardevolle conferentie, waar de onderlinge banden zijn aangehaald en we veel inspiratie hebben opgedaan voor ons kerk-zijn hier
op Curacao.

Marie & Josef Cizek wonen tijdens de tweede wereldoorlog in een door
de Duitsers bezet Tsjechisch dorpje. Hun huwelijk is niet je dat. Dat
komt door spanningen vanwege de oorlog en door het feit dat Joseph
geen kinderen kan verwekken. Terwijl vooral Marie wel heel graag moeder wil worden.
Dan worden hun joodse buren weggevoerd naar Theresienstadt. Maar
hun tiener-zoon David weet te ontsnappen en hij vindt een veilige plek
bij Josef en Marie.
Intussen werkt een kennis van het echtpaar-Cizek samen met de nazi’s.
Hij komt regelmatig en “spontaan” in huize Cizek en heeft meer dan gewone belangstelling voor Marie. Dat wordt erg gevaarlijk in verband met
de aanwezigheid van David. Zeker als deze kennis vraagt of een nazi hun
logeerkamer mag gebruiken als onderkomen.
Er zit niets anders op dan te verzinnen dat die logeerkamer nodig is als
babykamer omdat Marie (zogenaamd) in verwachting is. Nu zit er maar
een ding op: David de tiener wordt gevraagd om haar zwanger te maken. Maar of dat nou zo goed is voor het huwelijk van Josef & Marie??

