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Reflection on Easter
Rev. L. Warren

Easter is the annual ecclesiastical day and season
commemorating the resurrection of Christ. It is the
oldest and most important movable feast of the
Church and its date determines the arrangement of
the Christian liturgical year. In terms of derivation,
the word ‘Easter’ is thought to have come from the
name of an obscure Germanic goddess for spring,
named ‘Eastre’ which the English monk Bede popularized. The other view for the derivation of the
word ‘Easter’ and which is the likelier, is that it
came from an old German root for dawn or east,
the time and place of the rising sun. At an early
date and for reasons unknown, these Germanic
terms came to translate the Greek, “pascha” which
is a transliteration of the Hebrew
“pesah” which is the biblical word
for the paschal feast or Passover.
As early and fledgling Christianity
sought to differentiate and also
emancipate itself from Judaism, its
antecedent in Biblical faith , the
early development of the celebration of Easter along with the attendant calendar became a matter
of much dispute. The Church had
already, early in the second century, replaced the Jewish Sabbath
with Sunday and despite
efforts in Asia Minor to
maintain the Jewish
Passover date of 14
Nisan for Easter, at the
Council of Nicaea, it
adopted the annual
Sunday following the
full moon after the vernal equinox (March 21).
Unfortunately,
however,
the
different
methods devised to
reconcile the date of
Easter according to the Jewish lunar and the Roman
solar calendars led to several disputes such as that
between Celtic and Roman Christianity in Britain in
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the 7 century. A consequence of these disputes has
meant that there can be as much as a five weeks
variance of the celebration of Easter in the Eastern
Orthodox Church which still follows the old calendar and the other Churches. Following the concern
for Christian unity in recent years, there have come
proposals for a fixed date universally such as the
second Sunday of April for the celebration of Easter.
Should this be ever agreed and decided, it would
make possible the creation of a uniform Christian
world liturgy for Easter celebration.

Hoofdartikel

Originally, Easter began as a unitary (whole) night
celebration like Passover, recalling both the death
and resurrection of Christ. The
ceremony included the lighting of
the paschal candle, prayer, readings from Scripture, and the joyful
celebration of Eucharist. The celebration of Easter also became the
ideal occasion for baptisms which
is indicative of resurrection life
symbolized by white garments.
After the fourth century, Easter
celebrated as a unitary feast was
broken up into several parts with
the resurrection celebrated separately on Easter Sunday morning
and with Eastertide extending for another forty
or fifty years. Over the
centuries, many other
popular customs have
been added to the celebration of Easter reflecting cultural expressions
such as that of the Easter
egg. Regardless how and
when Easter is observed,
the central theme and
core of its celebration is
the resurrection of Christ
from death and the victory secured over sin, death,
the grave and hell as well its incalculable significance
for humankind’s ultimate destiny.
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Meditatie
Het was vroeg in de morgen
Ds. W. Lolkema

Het was vroeg in de morgen
de eerste dag van een nieuwe tijd
en het gebeurde dat Hij die was gestorven
en koud als een steen daar lag
achter een steen geborgen
opstond
in het licht liep – de dood meester
en terugriep de in verdriet verdwaalden dat hij de herder bleek die werkelijk
tot in de dood afdaalde voor zijn schapen.
Het was vroeg in de morgen;
de eerste dag van een nieuwe tijd.
Deze bijzondere woorden van Inge Lievaart vertellen wat voor deze
dichteres Pasen is: de eerste dag van een nieuwe tijd. Ik denk weleens
dat het Paasgebeuren haast te groot is voor menselijke woorden en gedachten, maar zo’n tekst maakt het een beetje hanteerbaar.
Met de opstanding van Christus is een nieuwe tijd begonnen. De tijd
waarin de dood niet meer almachtig zal zijn. Nooit meer. Maar nog
steeds wel machtig. Dat zien we om ons heen.
En we zien het verder weg. In Syrie. Op zoveel plekken, teveel op te
noemen.
Koud als een steen lag Hij daar, Jezus de Heer, geborgen achter een
steen. Althans even.
Het was vroeg in de morgen. Vrouwen uit Jeruzalem -- kwamen vroeg en
zochten Hem – zegt een kinderlied. Jezus is door Jozef van Arimatea begraven. Jozef de timmerman en de maagd Maria waren bij zijn geboorte.
Een andere Jozef en twee andere Maria’s zijn bij zijn begrafenis. Jozef rolde een steen voor de ingang, helemaal in z’n eentje. Einde verhaal. De
grafrust van Jezus is begonnen. Voor hoe lang? Misschien wel voor tien of
vijftien lange jaren??
Het hele gebeuren op de eerste dag van de week ìs eigenlijk best vreemd
– dat enkele dames nog eens de dode gaan verzorgen. Balsemen. Kon
dat dan, anderhalve dag na iemands overlijden, in zo’n warm land? Ja,
kennelijk wel. Deze vrouwen willen zo lang mogelijk vasthouden wat er
vast te houden is. Herinneringen. Geen verwachting. Wel herinnering,
gekoppeld aan het lichaam van de gestorvene. Ze willen bij de dode Jezus
zijn zolang dat nog kan. Is dat vreemd? Nee, ik denk het niet. Ze hebben
Hem immers op handen gedragen!
Op veel grotere schaal zie je bijna hetzelfde elk jaar nog rond 16 augustus, op de sterfdag van Elvis Presley bij zijn graf. En ooit waren wij als
gezin in Parijs bij het graf van Jim Morrison, de zanger van The Doors,
begraven op Père Lachaise. En bij het graf van Frédéric Chopin. Die graven trekken nog altijd heel veel bezoekers. De graven trekken belangstelling. Natuurlijk niet de dode lichamen. Daarin gaan de drie vrouwen bij
hun bezoek aan het dode lichaam van Jezus duidelijk verder.
Het was vroeg in de morgen…toen ooit, bijna 68 jaar geleden, de theoloog
en predikant Dietrich Bonhoeffer ter dood werd gebracht. Dat gebeurde
op persoonljk bevel van Adolf Hitler, slechts drie weken voordat deze
dictator zelfdoding pleegde.
En Bonhoeffer zei ooit, want daar gaat het me om: Ik geloof dat God uit
alles, ook uit het kwaadaardigste, iets goeds kan en wil laten ontstaan. Dat
was zijn ijzersterke geloof, waarmee hij ongetwijfeld nog velen van dienst
had kunnen zijn als hij toch in vredesnaam maar ouder had mogen worden dan 39. En dat is ook het joodse geloof – dat waar mensen proberen
elkaar kapot te maken, God dat alles toch ten goede denkt of keert. Dat
is de les van de lange Jozef-geschiedenis uit het boek Genesis. (Genesis
50:20)
En u weet het ongetwijfeld uit het Oude Testament, dat enkele mensen

in de geschiedenis van Israël tot leven werden gewekt. Dat deed God
door zijn profeten. Het geloven in en weten van de opstanding heeft duidelijke wortels in de joodse Bijbel. En we weten het toch, dat wonderlijke gebeuren, toen God zijn volk droogvoets aan de veilige overkant liet
komen in Exodus? Hoe Hij zoveel mensen bewaarde voor de vernietiging
door de Egyptenaren en voor de kracht van het water? En wij kunnen
anno 2013 wel zeggen dat dat kwam door een bepaald samenspel van
water en wind, wetenschappelijk bewezen, maak u zich geen illusies…,maar dat is toch niet de bijbelse manier van kijken naar een goddelijk gebeuren?
Dus, om kort te gaan: als die drie vrouwen op die vroege morgen naar het
graf gaan, zouden wij en zij bij voorbaat misschien al iets kunnen weten
van wat er door Israëls God al eens eerder is gebeurd. En zij en wij zouden misschien wel kunnen weten dat diezelfde God van geen ophouden
weet, ook nu nog niet.
Stel je voor hoe ze daar lopen, misschien in nacht en nevel, vlak na zonsopgang, terwijl de schemer langzaamaan plaatsmaakt voor het licht van
de zon. Het is misschien
nog een beetje killig. Een
moment tussen waken en
dromen. Tussen nacht en
dag.
En ze praten over…
Waarover praten zij?
Over de steen. Wie zal
de steen wegrollen? Jozef van Arimatéa kon hem in zijn eentje plaatsen,
maar of deze beide dames de steen kunnen wegrollen is nog maar de
vraag… De steen, natuurlijk, daar praten ze over. Zoals ook wij zo vaak
praten over dingen die ons als een steen op de maag liggen. Over dat
wat tegenvalt. Over de crisis in ons leven, op welk gebied dan ook. Of
over heel gewoon-alledaagse problemen die we moeten oplossen en die
ons bezighouden. School. Dat belangrijke proefwerk wat eraan komt en
wat je niet zo ziet zitten en waarmee je eigenlijk al een klein beetje, een
heel ietsje-pietsje, in tijdnood bent.., maar dat mogen je ouders natuurlijk
niet weten.
PASEN begint met het ongelooflijke feit dat de steen weg is. Dat als eerste. Er is dus een graf geopend. Een onvoorstelbaar gebeuren wat
niemand kan navertellen. Pasen en het lege graf – dat is geheel iets van
God. God breekt in in onze werkelijkheid op een manier die je je niet
kunt voorstellen. En meteen daarna wordt het iets van mensen. Van gelovige mensen, zoals u en ik. Een jonge man in wit kleed verkondigt het
Evangelie van de opstanding: Hij, Jezus is opgewekt uit de dood. Is die
jongeman misschien dezelfde als die jongen in linnen die bij zijn arrestatie
bij Jezus wilde blijven en toch in zijn nakie vluchtte? Zie Marcus 14:51.
Hij is opgewekt!! Wat daarop in de loop van die dag toen en in de loop
van eeuwen daarna is gevolgd – dat is onbegrijpelijk en ontzagwekkend.
Maar hiermee is het begonnen, met dat ene simpele griekse woordje van
zes letters in de lijdende vorm: Hij is opgewekt. En verder is alles een
kwestie van geloof en van het wereldwijde werk van de Heilige Geest. En
Paulus zal daar later aan toevoegen: Hij is opgewekt als de eersteling van
allen die ontslapen zijn, zoals de vertaling 1951 het zegt. Dat vind ik
prachtige woorden want ze vertellen over al die mensen – ook mensen
die ons door de dood ontvallen zijn, mensen van wie we houden – over
al die geliefde mensen die mogen delen IN diezelfde opstanding.
Hij is opgewekt! Dat wordt gezegd over zóveel dingen die wel hopeloos
lijken maar dat niet zijn. En ze roepen ook ons op om op te staan uit al
het oude wat ons omringt en bezwaart. Zo staat Jezus ook op in ons
leven. Als een enorme kracht tot vergeving-voorgoed, tot eeuwig leven
en tot verzoening, teveel om nu op te noemen. Daar hebben we een
heel jaar voor, tot de volgende Eerste Paasdag in 2014.
Pasen – Pesach zeggen de Joden - is sinds Exodus 14 een bevrijdingsverhaal. Anno 2013 kun je denken aan de enorme gevolgen van de bankencrisis en de economische crisis die vragen om een nieuw begin. Om een
nieuwe cultuur binnen onze wereldwijde financiele huishouding. Een cul-
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tuur die veel meer is gebaseerd op duurzaamheid dan op inhaligheid. Die
veel meer is gebaseerd op aandacht voor het algemeen belang dan op
aandacht voor het eigen belang van een minderheid aan de top. Zouden
we onszelf kunnen bevrijden of laten bevrijden van datgene wat zó lang
gewoon was?
Het is Pasen. En laten we dat feest ook dit jaar vieren met alles wat ons
ter beschikking staat en met alles wat we in ons hebben.
Het was vroeg in de morgen – de eerste dag van een nieuwe tijd.
En de Opgestane leidt ons naar buiten, Hij gaat ons voor naar Galilea,
dat land waar het begon:
de zegening van de armen, de heling van de zieken,
de bevrijding van bezetenen, de opstand tegen onderdrukking.
En achter Hem aan… zijn wij gezegende mensen
en zullen wij weten wat blijdschap is.
Want zijn Geest is het die levend maakt.
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Henk & Martine:
masha,
masha danki pa
tur kos. Heel
veel dank voor
jullie
bijdrage
aan ons kerkelijk leven namens
onze
wijkkerkenraad
en wijkgemeente. En veel zegen gewenst als
jullie straks terugkeren naar Culemborg.
Met deze woorden eindigde Martine de dienst op 10 maart:
Het was voor mij een grote eer om op deze plek, waar ooit de slavernij werd gepredikt als de wil van God, te mogen spreken over de liefde van God, die gelijk is
voor iedere mens, en die elk van ons als uniek en van grote waarde ziet.
Maar zoals men toen, in de voorbije eeuwen, Gods grootheid tekort deed door de
eigen tekortkomingen, heb ook ik zeker mijn beperkte blik en visie. Daarvoor, voor
zover het u gestoord heeft, mijn excuses.
Een van de dingen die ik altijd deed, was aan het eind van de viering de zegen
uitspreken in de wensvorm, dus: "De Eeuwige zegene u en behoede u, de glans
van de Eeuwige moge u verlichten”, enzovoort.
Maar pas vorige maand heb ik geleerd dat ik daarmee zelf ook misschien wel God
tekort deed, want in Numeri 6, waar deze tekst van de Aaronitische zegen vandaan komt, is deze helemaal niet bedoeld als een wens, maar als een absolute
zekerheid:
God zegent ons, ieder van ons. En mijn taak is het slechts om u dat aan te zeggen, dus:
De Eeuwige zegent u en behoedt u
De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig
De Eeuwige verheft over jou haar aangezicht en geeft jou vrede.

Redactioneel
AFSCHEID
Ds. W. Lolkema

Ze zijn gekomen in het voorjaar van 2010: het echtpaar (en mijn twee
collega’s) Martine Bakema & Henk Hortensius. Drie jaar lang werken ze
hier nu. En ze wonen onder ons. Op een mooie plek, trouwens! En ze
vertrekken eind mei 2013. Want zoals u waarschijnlijk wel weet: op een
bepaalde leeftijd moet je stoppen met je (ambtelijk) werk bij Defensie.
Dat geldt ook voor Henk. En als echtpaar vertrek je dan samen van ons
eiland.
Henk is pastor op Marinebasis Pareira. En Martine is pastor / vrijwilliger
voor gevangenen namens stichting Epafras in Colombia (vier weken per
jaar). En ze is pastor voor verschillende mensen op ons eiland en contextueel pastor, met tevens taken in europees Nederland. Daarnaast waren
ze beiden voor onze Fortkerk-Gemeente in die drie jaren heel wat keren
beschikbaar als zondagse voorgangers. En Henk daarnaast ook nog eens
als een voortreffelijk organist en pianist, o.a. nog op 10 en 24 maart van
dit jaar! Hun voorlopig laatste gezamenlijke dienst in Fort op 10 maart –
Martine als voorganger en Henk als pianist/organist - was echt een juweeltje.
Ik herinnerde me hen nog wel van mijn studietijd aan de Vrije Universiteit toen ik in 2010 voor het eerst hier op het eiland kwam. Ze begonnen in de jaren zeventig een jaar of vier-vijf eerder aan hun studie dan ik.
Je zag elkaar op de faculteit. En als eerste/tweede-jaars keek je (ik) toch
wel een beetje tegen zulke mensen op; van hen wist je toen dat ze soms
zelfs al preekten! Jawel! Daarvoor moest je toch minstens vijfdejaars student zijn. Maar zo’n 34 jaar later valt dat allemaal weg. Je zit onder elkaars gehoor in de Fortkerk. En zo nu en dan wat opbouwend commentaar is meer dan welkom. Er groeit een vertrouwensband . En mijn
vrouw Marjan en ik voelen wat het is om nu van hen afscheid te nemen.
Maar we weten ook dat dat erbij hoort als je wilt wonen op onze mooie
eiland.

Tien keer per jaar verschijnt ons kerkblad. Daaraan wordt achter de
schermen bij elke uitgave hard gewerkt.
Natuurlijk door onze tweekoppige redactie en de layoutdame. Maar ook
door dhr. Freddy Rhuggenaath die ervoor zorgt dat het blad na het drukwerk bij De Stad) wordt verspreid door een aantal vrijwilligers. Hij zorgt
dus voor de verspreiding van de stapels bladen naar de bezorgers en
voor een stapel bladen in elk van de drie kerkgebouwen). Op het kerkelijk bureau maakt mw. Cicely Radermacher de verzending van een flink
aantal bladen in orde. En tevens achter de schermen plaatst dhr. Klaas
Dekker het blad op de VPG-website: www.vpg-curacao.com Als u beschikt over een computer is een bezoekje aan die site zeker aan te bevelen. De computer en het internet zijn immers niet meer weg te denken
uit ons dagelijks leven. Niet alleen jongeren en (laten we zeggen) veertigers zijn er heel handig mee, maar ook veel ouderen kunnen er anno
vandaag goed mee overweg. Her en der worden zelfs speciale computercursussen voor senioren georganiseerd. Ik herinner mij hoe mijn tante
van bijna 82 eind 2009 nog gezellig op cursus ging!
Terug naar dit blad: alle maandelijks-hardwerkende kerkblad-medewerk(st)ers danken wij zeer hartelijk. Ze verdienen het om even in ons antilliaans zonnetje gezet te worden!
In dit blad kunt u zien hoe in elk van onze drie wijkgemeentes verschillende activiteiten plaatsvinden. En als u de wijkpagina’s leest, kunt u ook
zien dat elk van de drie wijken zijn eigen karakter heeft. Dat laatste is
natuurlijk niet erg. Integendeel! Het geeft mij vooral een gevoel van rijkdom: kerk-zijn kan op verschillende manieren die elkaar niet beconcurreren
maar aanvullen en verrijken. Zo en niet
anders werkt de Heilige Geest.
De redactie wenst jou en u een gezegend
Paasfeest.
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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 diaconie en de kerkvoogdij. 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:
21 april

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

Lucas 24:13-35
Lucas 24:36-53
Psalm 3
2 Samuel 16:15–17:14
2 Samuel 17:15-23
2 Samuel 17:24–18:18
2 Samuel 18:19–19:9a
2 Samuel 19:9b-24
2 Samuel 19:25-41a
2 Samuel 19:41b–20:13
2 Samuel 20:14-26
2 Samuel 21:1-14
2 Samuel 21:15-22
2 Samuel 22:1-20
2 Samuel 22:21-51
1 Korintiërs 15:1-11
1 Korintiërs 15:12-19
1 Korintiërs 15:20-28
1 Korintiërs 15:29-34
1 Korintiërs 15:35-49
1 Korintiërs 15:50-58
2 Samuel 23:1-7
2 Samuël 23:8-39
2 Samuel 24:1-14
2 Samuël 24:15-25
Psalm 5
Hebreeën 1:1-14
Hebreeën 2:1-18
Hebreeën 3:1-19
Hebreeën 4:1-13

Onderweg
Pasen en Hemelvaart
Beschermheer
Goede raad is duur
Communicatielijnen
Verslagen
Verslagenheid
Terugkeer van en naar de koning
Ontmoetingen
Tweespalt
Oplossing
Trouw tot in de dood
Wie doodde Goliat?
Sterke vesting
Trouwe helper
Getuigen
Ongeloof maakt zinloos
Overwinning
Echt leven ...
... komt tot bloei.
Zin in/van het leven
Slotpsalm
Helden of waaghalzen?
Misrekening
Slachtoffers
Gebed om recht
Bijbeluitleg
Grote Broer
Leer van de geschiedenis
Rust zoeken

1 mei
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei

Psalm 6
Hebreeën 4:14–5:10
Hebreeën 5:11–6:8
Hebreeën 6:9-20
Hebreeën 7:1-10
Hebreeën 7:11-28
Hebreeën 8:1-13
Hebreeën 9:1-14
Hebreeën 9:15-28
Hebreeën 10:1-10
Hebreeën 10:11-18
Psalm 7
1 Koningen 1:1-21

Tranen
Invoelend vermogen
Vervolgonderwijs
Eed en belofte
Hoge priester
Hoogste priester
Vernieuwing
Offerdienst
Beeld en betekenis
Opoffering
Geen offer meer nodig
Tegenstellingen
Opvolgingsstrijd

Evangelisatie The Gideons
Evangelisatie De Gideons zorgt ervoor dat er in alle hotelkamers, in
ziekenhuizen, op scholen en in gevangenissen bijbeltjes komen te liggen.
Deze bijbels bevatten het Nieuwe Testament.
U begrijpt dat de Bijbels vaak worden meegenomen door de lezers of
dat zij er door het vele lezen niet meer fatsoenlijk uitzien. De Gideons
zorgen voor vervanging en blijven eraan werken om overal ter wereld
Gods Blijde Boodschap te kunnen verspreiden. De Gideons is een internationaal genootschap, waarvan het hoofdbureau zich bevindt in Tennessee, Nashville.
Maar men is natuurlijk ook op Curaçao actief!

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 24 april;
verschijningsdatum 5 mei
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Adverteren
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
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Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/
radio/Radio-Semiya-985-s125382/
6-4
13-4
20-4
27-4
4-5

ds. Wouter Smit
br. D’arcy Lopes
ds. Wim Lolkema
rev. Leander Warren
ds. Hans Végh

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van
u feed back willen hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u
nog suggesties?

Ebenezer Church
Oranjestraat 111
7-4
14-4
21-4
28-4
5-5
9-5

rev. L. Warren; Holy Communion
sis. Y. Isidora
men’s fellowship
rev. L. Warren
rev. L. Warren; Holy Communion
rev. L. Warren; Ascensionday;
10 pm
12-5 br. D. Lopes; Mothersday

Fortkerk
Fort Amsterdam

Kerkelijk Bureau
Fort Amsterdam, Fortkerk
Op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 15.00 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.
Rouw– en trouwdiensten
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, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

7-4
14 4
21-4
28-4
5-5
9-5

ds. W. Lolkema
ds. C.W. Smit
dhr. br. L. van der Wolde
ds. W. Lolkema
ds. W. Lolkema
ds. W. Lolkema; Hemelvaart; gezamenlijke dienst met Emmakerk;
in Emmakerk !!
12-5 ds. W. Lolkema
Oecumenisch middaggebed 12.30 –13.00
uur
17 april en 15 mei

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
7-4 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal
7-4 br. D’arcy Lopes; Papiamentstalig;
17 uur
14-4 ds. H. Végh
21-4 ds. W. Smit; Christ4Utiener
dienst; dienst voor en door tieners
26-4 ds. H. Végh; zangdienst; 19.30 uur
28-4 ds. H. Végh
5-5 ds. H. Végh
5-5 ds. H.Végh; Papiamentstalig; 17 uur
9-5 ds. W. Lolkema; Hemelvaart; gezamenlijke dienst met Fortkerk
12-5 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:
Br. D. Nisbeth
(Chair)
Br. D. Martina
Br. F. James

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res

Wijknieuws Ebenezer Church
Learn the Secret to Loving Like Jesus by Abiding in
Him
To love like Jesus, we need to understand a simple truth. We cannot
live the Christian life on our own.
Sooner or later, in the midst of our frustration, we come to the conclusion that we're doing something wrong. It's not working. Our best
efforts just don't cut it.
Discovering Why We Can't Love Like Jesus:
all of us want to love like Jesus. We want to be generous, forgiving,
and compassionate enough to love people unconditionally. But no matter how hard we try, it just doesn't work. Our humanness gets in the
way.
Jesus was human too, but he was also God incarnate. He was able to
see the people he created in a way that we can't. He personified love.
In fact, the Apostle John said, "God is Love..." (1 John 4:16.)
You and I are not love. We can love, but we can't do it perfectly. We
see others' faults and stubbornness. When we remember the slights
they have done to us, a small part of us can't forgive. We refuse to
make ourselves as vulnerable as Jesus did because we know we'll get
hurt again. We love and at the same time we hold back.
Yet Jesus tells us to love as he did: "A new commandment I give to
you, that you love one another: just as I have loved you, you also are
to love one another." (John 13:34.)
How do we do something we're incapable of doing? We turn to Scripture for the answer and it's there we learn the secret of how to love
like Jesus.
Love Like Jesus Through Abiding
We don't get very far before we learn the Christian life is impossible.
Jesus gave us the key, however: "With man it is impossible, but not
with God. For all things are possible with God." (Mark 10:27.)
He explained this truth in depth in the 15th chapter of the Gospel of
John with his parable of the vine and branches.
I am the true vine, and my Father is the vinedresser. Every branch in
me that does not bear fruit he takes away, and every branch that does
bear fruit he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean
because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in
you. As the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the
vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine; you are
the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears
much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not
abide in me he is thrown away like a branch and withers; and the
branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in
me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be
done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit

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

D. Nisbeth

and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I
loved you. Abide in my love. (John 15:1-10.)
Did you catch that in verse 5? "Apart from me you can do nothing." We
can't love like Jesus on our own. In fact, we can't do anything in the
Christian life on our own.
The missionary James Hudson Taylor called it "the exchanged life." We
surrender our life to Jesus to the extent that when we abide in Christ,
he loves others through us. We can endure rejection because Jesus is
the vine that sustains us. His love heals our hurts and supplies the
strength we need to keep going.
Love Like Jesus by Trusting
Surrendering and abiding are things we can do only through the power
of the Holy Spirit. He dwells in baptized believers, guiding us to the right
decision and giving us the grace to trust God.
When we see a selfless Christian saint who can love like Jesus, we can be
sure that person is abiding in Christ and he in her. What would be too
hard on our own, we can do through this act of abiding. We continue to
abide by reading the Bible, praying, and attending church with other believers. In this way our trust in God is built up.
Like branches on a vine, our Christian life is a growth process. We mature more every day. As we abide in Jesus, we learn to know him better
and trust him more.
Cautiously, we reach out to others. We love them. The greater our
trust in Christ, the greater our compassion will be.
This is a lifelong challenge. When we are rebuffed, we have the choice to
draw back or give our hurt to Christ and try again. Abiding is what matters. When we live that truth, we can begin to love like Jesus.
Ebenezer's plan for the way forward:
"Focusing On People To Promote Their Emotional, Material, Social And Spiritual Growth"
This year Ebenezer Church is embarking on a plan on moving forward
on the following matters:
- Getting the Sunday School up and running again by having material
ready and available.
- Recruiting more Sunday School teachers
- Getting the Youth more involved in the Church services, having
them to participate on certain committees
- Continue updating the membership administration
- Approaching members who are not attending church services
- Have all auxiliaries submit their year program and budget in a
timely manner
- Introduction of Papiamentu language as part of the liturgy in com
pliance with our outreach Ministry
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- Restructuring the Christmas Social
- Designing of a website for the Ebenezer Church
World Day of Prayer
World day of Prayer this year was a success. It is a worldwide ecumenical movement of Christian Women of many traditions who come together to observe a common day of prayer and action each year on the
1st Friday in March. The French WDP committee looked for a Christian
response to struggles concerning immigration, and for ways to welcome
"the stranger". The women from the Methodist Church, the Christian
Fellowship Church, the Anglican Church and the Ebenezer Church prepared this year's worship service and Bible studies reached into Jesus'
identification with"the least of these" in Matthew 25. The services concluded on Friday March 8th at the Emma Church.
On Saturday March 9th a World Day of Prayer Service for Youth and
Children was held at the Ebenezer Church. An amount of approximately
75 to 85 children were in attendance. The children in their different uniforms and outfits played their different roles with a great sense of enthusiasm.

April & May highlight of activities Ebenezer Church
April 20th Theological Seminar
April 21st Worship Service led by the Men's Fellowship and Soup sale
May 1st
Fundraising Fish Fry.

For more information:
Tel: 461-5036 or 518-5624
Adres: Oranjestraat 111
e-mail: missleefoundation@hotmail.com

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
Educational encounters, personal and social development for youth and adults
Computer courses for children & adults

- Friday & Saturday

After school classes (homework)
Handicraft
Music classes for children (up to 15 years)

- Monday, Wednesday, Thursday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Thursday
- Friday (1st & 3rd)
- Tuesday (2nd & 4th)
- Friday
- Saturday
- Monday & Wednesday

Music classes for adults
Cooking classes
Sewing classes
Victoria Club meeting (60+)
Watermelon Bible Club (children)
Zumba classes

7

10.00 am - 11.00 am / adults
11.30 am - 12.30 pm / children
1.00 pm - 2.00 pm / adults
6.30 pm - 8.30 pm / adults (Friday)
3.00 pm - 4.30 pm
4.30 pm - 6.30 pm
4.30 pm - 6.30 pm
4.00 pm - 6.00 pm
7.00 pm - 8.30 pm
6.00 pm - 8.00 pm
4.00 pm - 6.00 pm
9.00 am - 12.00 pm
4.00 pm - 6.00 pm
7.00 pm - 8.00 pm
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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
Br. A. J. Lorier (kerkvoogdij)
Zr. C.P. van Gastel

Wijknieuws Fortkerk
Onze VPG-kerkorde is gewijzigd
Daaraan is ongeveer twee jaar gewerkt. De kerkorde is niet totaal omgegooid, maar wel zijn er diverse kleine en wat grotere veranderingen
aangebracht. Het feit dat binnen de VPG bij doopbediening altijd één
van de doopouders belijdend lid moet zijn, vind ik persoonlijk een lastig
element. Dat komt vooral doordat ik in mijn vorige gemeentes al zo’n
twintig jaar gewend was om ook kinderen van doopleden te dopen.
Bovendien ben ik van mening dat een kerk anno 2013 gastvrij moet
zijn. Daar zal zeker onze Fortkerk-gemeente het m.i. toch echt van
moeten hebben wil zij nog jaren verder kunnen. En…een ander element… hier op ons eiland zie ik tot nu toe heel weinig verschil in kerkelijke betrokkenheid tussen enerzijds doopouders die belijdend lid zijn
en anderzijds doopouders die dooplid zijn.
Het voorstel van ons als predikanten (het ministerie) om elke wijk wat
dit betreft zijn eigen regels te laten opstellen en te laten volgen heeft
het niet gehaald in de centrale kerkenraad. Maar wel is het nu mogelijk
dat een wijkkerkenraad aan ouders die geen belijdende leden zijn, aanbiedt om – na een kort catechesetraject – belijdenis te doen in de
doopdienst, voorafgaand aan de bediening van de kinderdoop. Zo is
toch tenminste één van de doopouders belijdend lid. Ik stel me voor
dat ik in zo’n geval deze catechese ongeveer vormgeef zoals ik dat al
veel vaker heb gedaan: een doopcatechese van twee of drie avonden
waarin ook andere belangrijke elementen van het christelijk geloof aan
de orde komen. En natuurlijk is een kerkenraad ook gehouden om ouders iets aan te bieden nadat hun kind is gedoopt: tenminste enkele
avonden over geloofsopvoeding. Daar gaan we nu binnenkort een start
mee maken.
Belijdeniscatechese volgen en belijdenis doen:
gewoon leuk!
Vanaf het moment dat je zestien of zeventien jaar oud bent, ben je welkom om op een zondagmorgen in het voorjaar belijdenis te doen.
Daaraan voorafgaand kun je een stuk of twaalf heel leuke avonden hebben als je belijdeniscatechese volgt. Die avonden zijn er ook dit seizoen weer geweest in onze Fortkerk-wijkgemeente. Dat is de gebruikelijke voorbereiding op het doen van openbare belijdenis. En ik hoop
nog jaren zo’n catechese te mogen geven.
Dit jaar begon het groepje wel erg klein: een dame van 57 jaar jong en
een jongen van 17 jaar oud. Maar uiteindelijk werd het een groepje van
vijf personen, met wie ik plezierig heb gewerkt. En samen hadden die
vijf het ook prima naar hun zin. De grote onderwerpen van het christendom kwamen aan de orde: hoe lees je het scheppingsverhaal? Hoe
moet of kun je denken over Gods almacht? Hoe zit de Bijbel in elkaar?
Ook hebben we ons verdiept in enkele bijbelverhalen en in de manier
waarop je kunt bidden. En – ook dat hoort erbij: het verschil en de
overeenkomsten tussen het protestantisme en het roomskatholicisme. In dat kader hebben we ons ook verdiept in de kerkgeschiedenis en nog even de Heidelbergse Catechismus ingekeken. Enzo-

888 9447
747 7427
736 7108
5130956
5129557

Diakenen
Br. F. Hasselbaink
Zr. L. Vliegenthart

738 1725
525 3338

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

voorts, haast teveel om op te noemen. Extra boeiend werd deze catechese doordat er mensen van verschillende leeftijden meededen. Dat
geeft een heel leuke interactie. En voor belijdenis doen is het werkelijk
nooit te laat. Mijn opa Lolkema bijvoorbeeld was tientallen jaren lang
zeeman. Hij deed belijdenis op zijn 62e, toen hij voorgoed aan de wal
was gekomen.
Terug naar 2013! Op Palmzondag deden in de Fortkerk de volgende
vier gemeenteleden openbare belijdenis:
Maïra Levestone, Herst 56
Mitchel Loth, Kaya Basralokus C-14
Noëlla Millerson, Kaya Balerian 3. Zij werd tevens gedoopt.
Harry Walters, Kaya Kakina 3A.
Op Eerste Paasdag zal Michelline Lampe, Kaya Bologna 5, openbare
belijdenis doen. Dat heeft te maken met het feit dat Michelline op 24
maart voor haar werk op Sint Maarten moest zijn. Maar een van de
andere vier kon net niet op Eerste Paasdag en dus moesten we splitsen.
Graag wens ik deze vijf nieuw belijdende leden van harte geluk met hun
beslissing om belijdenis te doen! En ik dank hen hartelijk voor hun enthousiasme van het afgelopen seizoen. Jullie waren een super-leuk
groepje.
Activiteiten
Het kerkdienstenrooster geeft u alle informatie mbt kerkdiensten en
voorgangers in de Fortkerk. Het oecumenisch Middaggebed vindt weer
plaats op de woensdagen 17 april (Papiaments) en 15 mei, 12.30 uur,
Fortkerk. Op 3 april kan het niet plaatsvinden vanwege de Baaidag. En
1 mei is – voorzover ik me herinner van 2012 – voor veel mensen een
vrije dag. De datum voor bevestiging van enkele ambtsdragers op een
zondagmorgen moet nog worden vastgesteld.
De kring Tamarijn is op de dinsdagen 2 april en 7 mei om 10 uur vm
en de kring Zeelandia is op maandag 29 april 10 uur vm. De gespreksgroep Meer! is op donderdagavond 25 april om kwart voor acht in de
Fortkerk. Nieuwe leden zijn welkom.
Het is nog zeer goed mogelijk je of u aan te melden voor het Taizékoor in wording, waarover ik vorige maand schreef. Ik ben heel blij
met nieuwe aanmeldingen. Ook kunt u meedoen met de pas gestarte
groeigroep. Ook daarvoor ben ik contactpersoon.
Er komen twee avonden over geloofsopvoeding voor ouders die na 01
januari 2008 hun kindje hebben laten dopen in EbenEzer-, Fort- of Emmakerk. Dus in de afgelopen ruim vijf jaar. Aanmeldingen a.u.b. via ds.
CW Smit of via ondergetekende. De avonden zijn op de maandagen 22
april en 6 mei om half acht in de consistorie van de Emmakerk. Ook als
uw kind niet in een van deze drie kerken is gedoopt, maar u behoort
nu wel tot de VPG – ook dan bent u hartelijk welkom.
Ten slotte
wens ik jou en u een vrolijk en gezegend paasfeest.
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Belijdenisgroep “Five Stars”

Palmpasen

Seniorenreisje Fortkerk, 13 maart 2013
Als je naar de datum kijkt, komt er wel vaak 13 in voor. Daarover werden de nodige grapjes gemaakt. Maar we zijn toch maar op pad gegaan.
Christine Gravenhorst had een grote airconditioned bus van Banco di
Caribe bemachtigd. Het gezelschap dames bestond uit 24 personen, met
Wim en Marjan Lolkema daar nog bij. Er waren voor mij heel wat onbekende gezichten bij. We vetrokkken vanaf Zeelandia, waar ruimschoots
parkeerplaats is.
Eigenlijk was het heel leuk om eens met een bus op stap te gaan. Je zit
een stuk hoger en wordt met een rustig gangetje langs plaatsen gereden
waar je anders langs racet. Je hoeft niets, mag zelfs niets en dat is ook
wel eens lekker.
We gingen eerst naar Savonet; en wat is Banda Abou toch prachtig. Je
komt betrekkelijk dicht bij de Christoffel die toch wel echt een berg is.
Behoorlijk ruig van vorm en kleur. De ochtendzon stond op de heuvelhellingen, waar het net geregend moest hebben. Het groen zag er zelfs
smakelijk uit.
Bij Savonet werden we verwacht. Er is een ruimschoots overdekt terras,
om even gezellig neer te strijken. Natuurlijk koffie met appeltaart.
Het museum is tegenwoordig in het oorspronkelijke huis ondergebracht.
We kregen een uitermate plezierige uitleg, hoorden toch ook weer nieuwe dingen en veel oude bekende zaken werden door het gezelschap volmondig beaamd. Het was natuurlijk een groep oudere mensen, met veel
herinneringen aan hoe het vroeger was. Chapeau voor de gids, die het
heel plezierig deed en vrolijk inspeelde op bijval van deze en gene. De
pittige (!) trap werd door sommigen met ware doodsverachting genomen. Gewoon geweldig.
Het museum is alleszins de moeite waard, hoewel nog lang niet af. Zelf
heb ik bijzonder genoten van de achtergalerij waar grote prachtige foto's
hingen van moment-opnamen en mensen van toen. De trap naar de zolder boven is iets aparts, heel steil met ondiepe treden. Naar beneden
heb ik maar even mijn sandalen met hakken in de hand genomen. Blote
voeten voelden iets meer safe.
Daarna stond de bus alweer klaar en gingen we richting Landhuis Daniel.
Op het grote terras was een hoek voor ons gezelschap vrijgehouden.
Een groot glas koud drinken, een bord soep ( naar keuze) een een royaal
belegd broodje, het was allemaal dik in orde.
Daarna hield ons aller Maria Muller een gezellige causerie over haar
jeugdherinneringen, waar iedereen zich in herkende en dus meeleefde.
Bijna verbaasd stonden we in gedachten stil bij "hoe anders Curaçao
toen was ." Het is haast niet onder woorden te brengen: hoe onze wereld veranderde in het tijdsbestek van een mensenleven.
Dankbaar voor een goede en gezellige dag zijn we terug gereden naar
Zeelandia. Onze dominee Wim Lolkema dankend voor zijn initiatief en
de chauffeur voor zijn plezierige en veilige stijl van rijden.
Jopie Boodt – Kuyken.

We zijn blij als groep u te kunnen vertellen dat wij allen bewust gekozen
hebben om belijdenis te doen. Het betekent voor ons dat we na de
Doop die onze ouders ons hebben meegegeven, nu zelf God ons eigen ja
woord geven.
Door ons ja woord te geven zeggen wij dat wij ergens staan en zo door
het leven wensen te gaan. En waar staan we dan voor? Het geloof wijst
ons een richting in het leven, het geeft ons vertrouwen. En belijdenis
doen is een beginpunt dat wij gekozen hebben om meer met het geloof
bezig te zijn in ons leven. Wij zullen proberen deze kerk trouw te blijven. We zeggen proberen trouw te blijven want je geloof kun je in principe overal beleven maar de Fortkerk neemt hier een speciale plaats voor
ons in. We zijn als groep dominee Lolkema heel dankbaar dat hij altijd
wekelijks tijd voor ons heeft vrijgemaakt om ons meer inzicht te geven in
de bijbel en in alles wat je nodig hebt om je geloof op een bijzondere en
mooie manier te kunnen beleven. Het waren interessante en heel gezellige bijeenkomsten. We kwamen met veel plezier ook al waren we moe
na een dag zware arbeid verricht te hebben. We zijn blij dat alle kerkgangers vandaag met ons getuigen mogen zijn van de keuze die we hebben gemaakt om belijdenis te doen en om ons geloof voor de Protestantse Gemeente met een ja-woord te bevestigen. Met God aan onze
zijde zullen wij hand-in-hand de wereld doorgaan en voor elkaar klaarstaan om te streven naar een eerlijkere wereld waarin iedereen gelukkig
kan en mag zijn. Wij groeten en danken u hartelijk.
Maïra Levestone, Mitchel Loth, Noella Millerson en Harry Krafft Walters
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

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

Diakenen:
Br. H. de Lijster
510 4753
Zr. Brigitte Douglas-Relyveld 690 4665

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 leven in een snel veranderende wereld. Wat betreft de leiders is
het een gaan en een komen. Onze koningin Beatrix heeft aangekondigd
dat ze afstand doet van de troon ten gunste van haar oudste zoon,
kroonprins Willem-Alexander. Zijn troonsbestijging vindt plaats op 30
april a.s. Paus Benedictus XVI is om gezondheidsredenen afgetreden en
is inmiddels vervangen door paus Franciscus I. Hij is afkomstig uit onze
regio en heeft de zware taak de R.K. wereldkerk te leiden. De president van ons buurland Venezuela, Hugo Chávez, is overleden. Het land
maakt zich op voor nieuwe verkiezingen. Hopelijk blijft de stabiliteit in
het land bewaard en vinden de verkiezingen plaats in alle rust. Moge
God de leiders van landen en kerken bijstaan.
In de VPG is men aan het nadenken over de afschaffing van de slavernij.
Die vond 150 jaar geleden plaats, op 1 juli 1863. Hoe kunnen we stilstaan bij deze mijlpaal en wat betekent dit voor ons? In de vorige editie
van VPG-nieuws is daar al het een en ander over geschreven. U hoort
hier nog meer over.
Afgelopen februari mocht ik Suriname bezoeken. Het was een verrassing, die mij door mijn vrouw is bereid. Dit in verband met mijn verjaardag. Suriname is het land waar velen van u geboren zijn of waar de
(voor) ouders van velen van u vandaan komen. Tijdens mijn bezoekwerk wordt mij veel verteld over dit mooie land. Ik heb het nu met
eigen ogen kunnen aanschouwen. De verhalen, die mij verteld worden,
kan ik nu wat plaatsen. We hebben Paramaribo uitgebreid bekeken en
zijn ook in het binnenland geweest. Wat mij vooral bij is gebleven, is de
vriendelijkheid en de hartelijkheid van de mensen. We zijn blij, dat we
er geweest zijn. Helaas heb ik weinig kunnen meemaken van het kerkelijk leven. Ik heb één keer een dienst meegemaakt in de houten kathedraal van St. Petrus en Paulus. Het was een dienst in verband met de
lijdenstijd. Door het geloof is er een band ook met broeders en zusters overzee. Zo heb ik het gevoeld.
In onze Emmakerk gaan de activiteiten intussen door. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdagavond komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. We bidden hier voor kerk en wereld, voor anderen, voor
onszelf en als het zo te pas komt ook voor de leiders van landen en
kerken.
Bijbelstudie
Eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie. We
zijn bezig met de bespreking van het boek Openbaring. Weidse perspectieven openen zich in dit boek. De toekomst is in Gods hand. Dat
mogen we telkens weer zien. We beginnen om 19.30 uur. De data zijn
de donderdagen 11 en 25 april.
Cursus theologie voor gemeenteleden
In de beknopte cursus theologie voor gemeenteleden zijn we aangekomen bij het blok kerkrecht. We behandelen enkele hoofdstukken uit
de kerkorde en bekijken enkele kerkordelijke principes. Deze cursus is
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eens in de veertien dagen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn: 4 en 18 april.
Ik roep u allen op om deel te nemen aan deze activiteiten van vorming
en toerusting. Ze helpen ons in de opbouw van ons geloofsleven en in
het verstaan van de Bijbel. Het is goed, dat we er tijd voor uittrekken.
Natuurlijk, we hebben het allemaal druk, maar soms moet je ook prioriteiten stellen. Wat is het geestelijk leven u waard?
Baaidag
Op 3 april a.s. is er een baaidag voor onze jeugd en jongeren. We gaan
naar de baai van Daaibooi. Kom je ook? Nadere informatie vind je elders in dit blad, p. 12.
Seniorenmorgen
Op maandag 8 april a.s. is er weer een seniorenmorgen. Van 9.30 tot
11.30 uur komen we bijeen in de consistorie. We hebben een gezellige
ontmoeting rond koffie en koek, fris en pastechi. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en we zingen.
Avonden geloofsopvoeding
Op 22 april a.s. vindt er een avond over geloofsopvoeding plaats. Deze is
bestemd voor jonge ouders die in de afgelopen vijf jaar hun kind hebben
laten dopen. We bespreken met elkaar wat het betekent je kind christelijk op te voeden, hoe je het geloof ter sprake brengt en hoe je het voorleeft. De leiding van de avond is in handen van ds. Wouter Smit. We beginnen om 19.30 uur in de consistorie van de Emmakerk. De tweede
bijeenkomst is in de maand mei en wel op 6 mei. Deze avonden zijn voor
jonge ouders uit de hele VPG.
Geboren
Op 24 januari j.l. is Faith geboren, dochtertje van Emily Verbist en Remy
Jourdain en het kleindochtertje van onze kosteres zr. Carmen Gilmoor.
We feliciteren hen ook vanaf deze plaats van harte met deze geboorte.
Gelukkig is alles goed gegaan en daar zijn we blij mee en dankbaar voor.
We wensen Emily en Remy heel veel sterkte bij de opvoeding en we bidden om een zegen over het leven van Faith.
Zangdienst
Op vrijdagavond 26 april a.s. is er weer een zangdienst, de laatste in dit
seizoen alweer. De dienst begint om 19.30 uur in onze Emmakerk. U
kunt liederen opgeven bij mij.
Gemeentegroeigroep
Op 11 maart j.l. is er een gemeentegroeigroep gestart. Elders in dit blad
kunt u er meer over lezen. Gemeentegroeigroepen zijn er om samen, in
klein verband, de Bijbel te lezen en te bidden, elkaar te ontmoeten en bij
te staan. Zo ontstaan er overal in de gemeente plaatsen van ontmoeting
rond de Bijbel. Ik moedig u aan deel te nemen aan de gemeentegroeigroep. Zo kan onze gemeente geestelijk groeien.
50 dagen op weg met God
Er wordt een programma van gebed gestart tussen Pasen en Pinksteren.

April 2013 VPG NIEUWS
De bedoeling is dat we aan de hand van een Bijbelrooster en een dagboekje elke dag bidden en nadenken over een Bijbeltekst. Dit kan ons
gebedsleven stimuleren. Het gebed is wel de kurk genoemd waarop ons
geloofsleven drijft. “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel”,
schreef de apostel Jacobus al. Ook in de prediking zal in deze tijd aandacht worden besteed aan dit programma. Elders in dit blad vindt u meer
informatie over dit programma.
Kokolishi 40 jaar
Op 23 maart j.l. herdacht de bejaardensociëteit “Kokolishi” dat zij veertig jaar geleden werd opgericht. Dit werd gevierd op 23 maart j.l. in Rincon Cubano in Muizenberg. De deelnemers aan deze sociëiteit komen
bijeen in jeugdhuis “De Oleander”. We feliciteren hen van harte met dit
jubileum en we wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst.
Doop en belijdenis
De afgelopen weken hebben de Centrale Kerkenraad en de commissie
kerkorde frequent vergaderd over de koppeling doop-belijdenis. Resultaat van deze bespreking is, dat de koppeling gehandhaafd blijft. Dat betekent, dat tenminste een van beide ouders belijdend lid moet zijn als hun
kind gedoopt wordt. Het antwoord op de doopvragen houdt immers
een belijdenis in. Ook belooft men het kind christelijk op te voeden. Dat
betekent o.a. het kind meenemen naar de kerk en in contact brengen
met de gemeente. Daar wordt het Woord uitgelegd en worden de sacramenten gevierd. En de gemeente helpt de ouders bij de geloofsopvoeding. Dat gebeurt o.a. door middel van kindernevendienst en catechisatie. De praktijk is echter, dat men vaak wacht met het doen van openbare belijdenis tot een kind gedoopt moet worden. Dan moeten er vaak in
alle haast allerlei dingen geregeld worden of moet de doop uitgesteld
worden. Daarom wil ik u en jou oproepen niet te wachten met het doen
van belijdenis tot er een doop komt. De bedoeling is, dat men belijdenis
doet als men geestelijk volwassen geworden is. Een dooplid is lid van de
kerk op grond van het geloof van zijn of haar ouders. Die hebben in
plaats van hem of haar “ja” tegen God gezegd bij de doop. De bedoeling
is, dat men zelf dat ja-woord voor zijn of haar rekening neemt als men
volwassen geworden is en geestelijk op eigen benen is gaan staan. Als
men belijdenis doet, belooft men ook trouw mee te leven met de gemeente en mee te helpen aan de opbouw daarvan. Men neemt verantwoordelijkheid voor de gemeente.
Natuurlijk kan het gebeuren, dat men door allerlei omstandigheden pas
op latere leeftijd belijdenis van het geloof aflegt. We zijn blij met deze
belijdenis. We verwelkomen deze mensen graag als nieuwe belijdende
leden in ons midden.
Een doop kan niet los staan van de gemeente of er buiten om gaan. Als
een kind of een volwassene gedoopt wordt, wordt men ingelijfd in het
lichaam van Christus (de gemeente). Wij zijn de leden van het lichaam en
Christus is het hoofd van dat lichaam (zie 1 Kor. 12:12-31 en Ef. 4:1-16).
De gemeente is er getuige van als een kind gedoopt wordt en wil de ouders helpen in de christelijke- of geloofsopvoeding. Daarom mag van
doopouders verwacht worden, dat ze verbonden zijn met die gemeente
en met haar meeleven, via kerkdiensten en andere activiteiten. Ook volwassenen, die gedoopt zijn, mogen deze steun van de gemeente verwachten. Zo mogen we onze doop beamen en onze belijdenis in de
praktijk brengen.
Soms wordt mij gevraagd, wat de belijdeniscatechisatie inhoudt. Die
houdt in, dat we enkele maanden lang spreken over de hoofdlijnen van
het christelijk geloof. Ik noem u enkele dingen. We spreken over God de
Vader, God de Zoon (Jezus) en God de Heilige Geest, over doop en
avondmaal, over het gebed, het lezen van de Bijbel, de geboden, de gemeente, etc. Aan het eind daarvan bereiden we ons voor op de belijdenisdienst. We bespreken de liturgie van de belijdenis en de belijdenisvragen. Ik nodig u en jou, die nog geen belijdenis gedaan heeft, uit deze belijdeniscatechisatie te volgen. U en jij kunt zich bij mij opgeven.
Bij de diensten
Op 7 april a.s. hopen we het avondmaal met elkaar te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en genade. De opgestane
Heer Zelf is onze gastheer en wij zijn zijn gasten.
Om 17.00 uur is er een papiamentstalige dienst, waarin br. D’arcy Lopes
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hoopt voor te gaan. In de papiamentstalige dienst van 5 mei hoop ik voor
te gaan. Deze begint ook om 17.00 uur.
Op 14 april a.s. hoopt br. René Buist belijdenis af te leggen van zijn geloof. We zijn blij, dat hij deze stap wil zetten. In deze dienst hoopt ook
het voorzingkoor te zingen o.l.v. br. Jaap Kos.
Op 21 april a.s. hoopt ds. Wouter Smit voor te gaan in een tienerdienst.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Een hartelijke groet voor u allen.

Nieuws Jet
Als u dit krantje leest, is het Pasen, het Grote Feest, het Opstandingsfeest.
De tijd van bezinning is dan voorbij en we gaan op weg naar Pinksteren.
Als het goed is, hebben we in de Bezinningstijd aandacht geschonken aan
onze naaste en laten we die goede stap erin houden, zoals Jezus het ons
heeft voorgedaan.
Hoe kan ik helpen?
Bij de inwijdingsplechtigheid van een kathedraal in Milaan, riep een klein
meisje midden tussen de mensenmenigte:" Ik heb 'm helpen bouwen! iK
heb 'm helpen bouwen!" "Wat?" riep een agent daar vlakbij, 'vertel eens
wat je dan deed!" Het kind antwoordde: "Ik bracht elke dag het eten van
pappa, toen hij hier werkte!" Ze had gelijk. Hoewel ze niets deed voor
de constructie, droeg haar taak bij tot de voltooiing van het grote gebouw.
Er zullen in de hemel veel verrassingen zijn. Er zal erkenning en beloning
zijn van die gelovigen die de Here onbekend hebben gediend. Niet alleen
zij die in de 'vuurlinie' stonden, zullen hun loon ontvangen, maar ook allen die trouw waren op hun 'achterafplaatsje”.
In 1 Samuel 30 vers 24 zegt David: "Het deel van wie bij het pakgoed
blijft, zal hetzelfde zijn als van wie ten strijde trekt..” Zo is het ook in de
dienst van Christus. Gelovigen die door ziekte of andere omstandigheden Hem niet kunnen dienen als anderen, maar doen wat zij kunnen, zullen evengoed uit de mond van de Here horen: Wel gedaan!
De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns vaders...dan zal
Hij een ieder vergelden naar zijn daden".
Seniorenochtend
De seniorenochtend van 11 maart was een groot feest. We vierden de
verjaardag van zr. Elly Lingstuyl samen met de seniorengroep van de
Fortkerk in de Tamarijn. Zr. Elly is op 6 maart j.l. 90 jaar geworden. Masha Pabien shon Elly!!
Jongelui
We zitten midden in de paasvakantie. En…hoe was je paasrapport? Er
volgt nog een rapport, het allerlaatste van dit schooljaar he?? Ik hoop
voor je, dat het je overgangsrapport is, want blijven zitten is niet zo leuk
hoor. Na de vakantie: gelijk je best doen, elke dag serieus je huiswerk
maken, dan komt het helemaal goed.
Zieken/Bejaarden
Hoe gaat het met u? Het zonnetje schijnt alweer fel, dat maakt een mens
zo blij, maar hoe gaat het met de warmte? Br. Benno, houd goede moed,
flink eten, zo nu en dan in je tuintje zitten. We vergeten je niet, hoor.
Steuntje
IN GODS HAND
Want in de holte van Uw hand,
omringd door liefdevolle zorgen,
beveiligd als een kostbaar pand,
houdt U, voor altijd, mij geborgen

Goede Paasdagen, een goede tijd op weg naar Pinksteren.
Namens de Wijkkerkenraad, Jet Baank.
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Op 3 april organiseren we weer een VPG baaidag voor kinderen en
jongeren van 6 tot 16 jaar oud, ditmaal op Daaibooi. In de ochtend zullen
we Bijbelstudies gaan doen in tien verschillende leeftijdsgroepjes en het
wordt een spetterende middag. We hopen de dag af te sluiten met een
barbecue bij de Emmakerk. Er hebben zich voldoende leiders en helpers
aangemeld dus dat voorspelt een leuke dag te gaan worden!

Second life – de nieuwe mens aantrekken

In april is er geen kids4christdienst, maar wel een Christ4U tienerdienst, op 21 april om 9.30 in de Emmakerk. De dienst is voor en
door tieners. Het thema van deze dienst is nog niet bekend ttv het ter
perse gaan van deze editie van het VPG nieuws.
Op maandag 22 april en maandag 6 mei organiseren we als VPG een
cursus geloofsopvoeding voor jonge ouders (van kinderen onder de 12 jaar). In het voorpagina-artikel van het vorige VPG
nieuws hebt u al kunnen lezen dat we als VPG in de komende jaren meer
aandacht gaan besteden aan geloofsopvoeding. Dat houdt concreet in dat
voor deze twee avonden de ouders die de laatste vijf jaar een kind hebben laten dopen in de VPG, persoonlijk zullen worden uitgenodigd, maar
andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De avonden worden
gehouden in de Emmakerk en beginnen om 19.30 uur. Over een half
jaar zullen ouders die de laatste tien jaar een kind hebben laten dopen
persoonlijk worden uitgenodigd. (De ouders die op bovengenoemde
data verhinderd waren, krijgen dan opnieuw de kans om mee te doen.)
Weer een half jaar later zullen
ouders die de laatste vijftien jaar
een kind hebben laten dopen
worden uitgenodigd. Deze eerste
2 avonden zullen worden geleid
door ondergetekende. Dit zal
gebeuren aan de hand van een
leidraad die op dit moment
wordt ontwikkeld, zodat mijn
collegae deze toerusting zullen
kunnen continueren in de periode dat er geen jeugdpredikant is.
VPCO
De bezinningsdag voor het personeel van onze VO scholen is achter de
rug en we hebben weer dankbaar gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Emmakerk.( Zo wordt het dragende-kerk zijn vlees en bloed!)
Na het plenaire gedeelte met worship en een lezing door onze directeur
mw. Diana Lorier over “Pedagogisch Tact” zijn de docenten voor workshops naar de overkant van de weg getogen, naar de klaslokalen van
Marnix Rio Canario. Daar kon men kiezen uit workshops over allerhande onderwerpen zoals “Agressie in computergames”, “Het liefdevolle
Vaderhart van God”, “Mediawijsheid”, “Het belang van zelfreflectie in het
onderwijs” en ook een dansworkshop. Gezien de resultaten van de evaluatieformulieren mogen we terugkijken op een geslaagde dag.

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit
aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat
boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw
leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in
luister verschijnen. (…) Bedrieg elkaar niet, nu u
de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en
de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds
vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper
en zo tot inzicht komt. (Kolossenzen 3)
Met de opkomst van Second Life, MySpace, Facebook, communities, blogs en online roleplayinggames krijgen steeds meer
mensen een virtuele of digitale identiteit. In cyberspace kun je jezelf een
heel nieuwe identiteit aanmeten die wel of juist helemaal niet lijkt op wie
je in real life bent. Mensen met een beperking kunnen zich vrijuit bewegen in cyberspace. En mensen met een autistische stoornis maken veel
makkelijker contact als ze veilig achter hun computer kunnen zitten. Als
je kabei duru hebt, kan je avatar kabei fini hebben en als je van je sproeten af wilt, dan neem je in je Second Life toch een mooi egaal huidje?
Christenen geloven dat Jezus op die allereerste Paasochtend is opgewekt
uit de dood. Jezus kreeg daardoor als het ware een second life. Maar
daar profiteert niet alleen Jezus zelf van... Het klinkt misschien raar, maar
de opstanding van Jezus heeft ervoor gezorgd dat er voor alle mensen
een second life klaar ligt. “Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt (…) Uw leven ligt met Christus verborgen in God.” In tegenstelling
tot een avatar ontwerp je deze nieuwe identiteit niet helemaal zelf alleen.
Nee, je nieuwe “ik” is een coproductie van God en jou. God heeft een
plan met jouw leven, Hij heeft je nieuwe “ik” al klaar liggen en toch heb
je er zelf ook stem in hoe die nieuwe identiteit er uit zal zien. Hoe dat
nou kan? Een tipje van deze mysterieuze sluier wordt opgelicht als we
lezen dat die nieuwe mens ”vernieuwd wordt naar het beeld van zijn
schepper.” In ons christelijke second life gaan we dus steeds meer op
God lijken. Wauw, is dat geen mooi vooruitzicht? Dat betekent dat we
iemand worden die steeds meer met andere mensen gaat meeleven, dat
we zullen groeien in goedheid, in bescheidenheid, in zachtmoedigheid en
in geduld. Wauw! Wat een mooie mensen worden we dan!
Pasen betekent dat God je second life al klaar heeft liggen. En deze geloofsidentiteit kan een ‘real
life identity’ worden, als je
je de kruisdood en opstanding van Jezus persoonlijk
aantrekt. Ik zou zeggen:
“Wie de nieuwe mens past,
trekke hem aan!”
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Raise’ n Praise

Ingezonden

Vera van der Weel

Mw. I. Risseeuw-Winkel

...vervolg van deze rubriek in de vorige uitgave van VPG-Nieuws...
Josien is begonnen met een naaicursus! Dat wilde ze al geruime tijd gaan
doen en nu is het ervan gekomen. Ze geniet ervan om één keer per
week met andere vrouwen uit de buurt bezig te zijn achter de naaimachine. Inmiddels heeft ze al een jurkje gemaakt voor Fatya. Ze is er super trots op!
Naast ouder en echtgeno(o)t(e) zijn we ook nog onszelf met onze eigen
interesses. Het is belangrijk om jezelf en jouw behoeften niet te verwaarlozen. De opvoeding van kinderen is gemakkelijker als je ook voor
jezelf zorgt. Wanneer je eigen behoeften als volwassene worden vervuld, kan je veel makkelijker geduldig, consequent en beschikbaar zijn
voor je kind. Ook Josien merkt dat. Hoewel het haar soms zwaar valt
om van huis weg te gaan, doet ze het toch en komt ze vrolijker terug.
Ook is Josien begonnen met het maken van tijd om Fatya meer aandacht te geven. Ze heeft gemerkt dat ze niet de hele middag activiteiten
met haar hoeft te ondernemen, maar dat ze korte momenten kan nemen waarop ze met Fatiya praat, naar een tekening kijkt of haar een aai
over haar bol geeft als ze lekker zit te spelen. Het helpt de band te verstevigen en op deze manier krijgt Fatiya ook aandacht wanneer zij rustig
is.
Ouders moeten aanwezig en beschikbaar zijn voor hun kinderen. Dit
betekent niet dat je voortdurend bij je kind moet zijn en op alles moet
reageren wat hij zegt, maar wel dat je beschikbaar bent als het jouw
aandacht of zorg nodig heeft. Josien heeft gemerkt dat wanneer Fatiya
naar haar toekomt en Josien even al haar werkzaamheden neerlegt om
haar aandacht te geven, Fatiya daar goed op reageert en na een kort
moment weer zelfstandig verder gaat met spelen.
Josien heeft heel hard gewerkt om de band met Fatiya te verbeteren.
Ze heeft dit gedaan door bewust aandacht en tijd aan haar kind te besteden. Maar ook laat ze nu regelmatig merken dat zij van Fatiya houdt.
Ze doet dit door haar vaker te knuffelen en door haar te vertellen dat
ze van haar houdt.
Wanneer Fatiya gedrag laat zien wat goed is, geeft Josien daar nu complimenten voor, zodat ze dit gedrag vaker zal laten zien. Gedrag wat
onwenselijk is, negeert Josien of ze verbindt daar consequenties aan.
Achmed probeert wat vaker thuis te zijn en doet dan leuke dingen met
de meisjes. Ook al is hij moe, toch lukt het hem om een spelletje met
ze te doen. Hij heeft, net als Josien, ook gemerkt dat zij daarna weer
lekker verder gaan spelen en hij rustig kan uitrusten van zijn zware
werkdag.
Een keer in de maand gaan de zusjes een nachtje logeren bij opa en
oma. Zo hebben Achmed en Josien tijd om met elkaar door te brengen.
Dit is belangrijk voor hun relatie als man en vrouw, maar ook om weer
op te kunnen laden om een goede papa en mama te zijn.
Dit gezin heeft, na vier maanden van intensieve training, het gevoel het
weer aan te kunnen met elkaar. Er is veel veranderd. Het gezin kan nu
naar buiten gaan zonder dat Fatya driftbuien krijgt. Josien beleeft er
weer plezier aan om haar dochter uit school te halen en bij haar te zijn.
En ook Achmed komt weer graag naar huis.

Vera van der Weel-Smit is 2,5 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
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Naar aanleiding van het artikel over de slavernij in de vorige editie van
het VPG nieuws zendt mw. Ilse Risseeuw onderstaand gedicht, wat heel
goed zou passen bij de gesprekken in de VPG rond ‘hondervijftig jaar
afschaffing van de slavernij’

SOLO DI KOLó
No sinta yora den sukú
sende Lus ! (dicho Afrikano)
Weta !
ranká , saká for di nan lugá
nan a adaptá na Bida !
mira kara di koló yaya bebi blanku
duna pechu pretu
chupa lechi satisfecho…
Afrika ,
fábrika di e Ser Supremo
Afrikano ,
e Adam i Eva di promé !
e kampeon pa gana oro
balia den sala di barbulètè ,
laga aire toka
triunfá !

Centrale Kerkenraad
Voorzitter
Hanco de Lijster
Scriba
Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church
Desta Nisbeth
Emmakerk
Farida Da Costa Gomez
Fortkerk
Luuk van der Wolde
Consistorie
Jet Baank
Ministerie van predikanten
Hans Végh
Kerkvoogdij/Fortkerk
André Lorier
Diaconie
Lia Vliegenthart-de Mees

hanco.de.lijster@gmail.com

Cel. 510 4753

krijniewout@hotmail.com

Cel. 513 8909

destanisbeth@yahoo.com

Cel. 520 3015

faridadcgomez@hotmail.com

Cel. 526 1566

wollewap2000@yahoo.com

Tel. 8889447

korabrivo@hotmail.com

Tel. 767 6920

jas.vegh@gmail.com

Tel. 7373070

Lorier.kooi@gmail.com

Tel. 5130956

vlieglia@gmail.com

Cel. 525 3338

Met z’n allen aan ‘t werk voor de kerk
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Kerkvoogdij
Geef om uw kerk

Voorzitter: André Lorier
Secretaris: Denise Schrader
Fortkerk: André Lorier
Emmakerk: 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

Diakonie

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

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

Geef om uw kerk

Van de voorzitter

André Lorier

Lia Vliegenthart

Wat is dat nu voor titel voor een artikel vanuit de Kerkvoogdij in deze
uitgave van VPG nieuws? Wat wordt bedoeld met die titel? Dat is toch
een open deur: natuurlijk geeft u om uw kerk. Hoe zit dat precies? Maar
toch wil ik hem graag gebruiken.
Deze titel kan gebruikt worden als vraag: geef(t u) om uw kerk? In de zin
van: wat betekent de kerk voor u in uw leven? Welke dierbare herinneringen heeft u? Op welke manier is de kerk verbonden met uw leven?
Geeft u om het gebouw, of om het geloof dat er beleden wordt, of om
de mensen die u er ontmoet, of de liederen die er gezongen worden, of
die bijzondere predikant die u inspireert? Het kan allemaal en hopelijk
blijft dat ook zo of wordt dit verder verdiept in de komende tijd.
De titel kan gebruikt worden met een uitroepteken: geef om uw kerk!
Als aansporing om het er niet bij te laten zitten: die kerkverlating, of dat
ene meningsverschil, of om dat werk in de kerk toch op te pakken als er
een beroep op u wordt gedaan. Zoek naar en ervaar de betekenis van de
kerk voor u; en waarin de kerk voor u waardevol is.
De titel kan ook gebruikt worden in financiële zin: geef om uw kerk! De
VPG doet haar werk mede dankzij uw bijdragen en is er in zekere zin
ook afhankelijk van. En voor die bijdragen zijn wij u als Kerkvoogdij dankbaar: een jaarlijkse of maandelijkse overboeking op onze bankrekening of
die wekelijkse bijdrage in de tweede collecte rondgang. Masha danki!
Maar toch willen wij die titel onder uw aandacht brengen: geef om uw
kerk! De opbrengst aan ‘levend geld’, zoals dat in kerkelijke termen zo
mooi heet, (dat wat de gemeenteleden daadwerkelijk bijeenbrengen) is
niet geweldig. Daarom wordt uw aandacht gevraagd: geef om uw kerk,
dus geef voor uw kerk!

Op 17 februari hebben wij de diaconiezondag gevierd. Diaconiezondag wordt elk jaar gehouden op de eerste zondag na het carnavalsweekend. Er is dan een gezamenlijke dienst van de drie VPG-wijkkerken
welke dit jaar plaatsvond in de Fortkerk. Er was een goede opkomst. We
kunnen terugkijken op een geslaagde zondag. Elk jaar wordt op diaconiezondag een stichting of vereniging in het zonnetje gezet. Dit jaar mocht
de Raad van Kerken het één en ander komen vertellen over zijn werkzaamheden. Pastoor Bakhuis en broeder Mica hebben dan ook een aandeel geleverd aan deze dienst.
Op de jaarlijkse diaconiezondag wordt gewoontegetrouw eten en drinken gedeeld met de aanwezigen. Ook dit jaar werd er, naast koffie en
thee, tevens gezorgd voor een kop soep en een drankje. Aan het eind
van de morgen was er nog wat soep over. Deze is geschonken aan de
Stichting “Nos Tei Pa Otro”. Die stichting begeleidt vrouwen die het niet
zo makkelijk hebben.

De samenstelling van de Kerkvoogdij is de afgelopen periode behoorlijk
gewijzigd. Momenteel zijn er drie ouderling kerkvoogden: Denise Schrader (namens de Emmakerk) is secretaris, Franklin James (namens de Ebenezer Church) en André Lorier (namens de Fortkerk) is voorzitter. Wij
streven er naar om in mei van dit jaar openheid te geven over de jaarcijfers van de afgelopen jaren inclusief 2012. Daar wordt momenteel hard
aan gewerkt door ons, want u heeft recht op transparantie en duidelijkheid: wat er met het geld gedaan is. Daarnaast zijn wij druk bezig met
administratieve en arbeidsrechtelijke zaken die komen kijken bij het kerkelijk werk. Al met al erg fijn werk om te doen en gelukkig in een hele
goede harmonie. Wij hopen u in de komende maanden via VPG nieuws
op de hoogte te houden van onze vorderingen om de financiën van de
kerk meer inzichtelijk te maken. En andere zaken ook natuurlijk, als dat
gewenst is.
Graag wil ik dit artikel besluiten met een persoonlijke noot. Ik krijg nogal
eens de vraag waarom ik al die vrije tijd steek in de kerk. Welnu: ik doe
het werk voor de kerk van harte, want ik geef om de kerk! Ik hoop u
ook.

Op 19 februari en 12 maart zijn er weer voedselpakketten ingepakt en verdeeld. Meestal wordt dit op de tweede dinsdag van de maand
verzorgd door een aantal vrijwilligers, in de Oleander, tussen 8.30 en
12.00 uur. En wij kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. U bent welkom om te helpen als u tijd hebt! Ik wil graag alle vrijwilligers, die elke
maand weer komen helpen inpakken, bedanken voor hun inzet!
We zijn als diaconie nog steeds bezig met het inventariseren van de lijst
met ontvangers van voedselpakketten. Er is al voorzichtig begonnen met
het screenen van de ontvangers. Wij streven ernaar om dit met inzicht
en efficiënt te doen. Er is veel vraag, maar wij zijn ook beperkt in wat wij
kunnen aanbieden. Wij blijven ons best doen voor degenen die het
hardst een pakket nodig hebben. En we beseffen steeds weer dat we dit
werk kunnen doen dankzij de opbrengst van de collectes!
Wij blijven al onze zegeningen tellen!
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Ingezonden
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Met z’n allen een dagje Bandabou; ouderenreis Fortkerk op 13 maart.

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

Fotocollage van
gemeenteactiviteiten
Verjaardag zr. Elly Lingstuyl (90 op 6 maart!) in De Tamarijn met de leden van de gespreksgroep op 11 maart en op haar verjaardag...

Joodse films
Ds. W. Lolkema

tijdens het feest in de tuin met familie en vrienden en de beide dominees

Er is weer een joodse film te zien op de woensdagavonden 10 april en 1
mei a.s. Aanvang half acht, Gladiolenweg 4. Dit is de ambtswoning van de
synagoge. De toegang is gratis. Een vrije gift wordt op prijs gesteld. Soms
is het mogelijk engelstalige films in het engels te ondertitelen. Dan is de
taal vaak
wat gemakkelijker te volgen.
De film op 10 april heet Miracle at Midnight. Hij duurt 107 minuten en
is in het engels. Hij gaat over de deense chirurg Koster in Kopenhagen,
zijn vrouw en hun twee kinderen tijdens de tweede wereldoorlog. En hij
lijkt me zeeeeer spannend. De dokter doet zijn best om via zijn werk
een jonge verzetsstrijder te beschermen die is beschoten door de nazi’s.
Hij probeert (met zijn zoon) joodse mensen te vervoeren naar het neutrale Zweden. Dit is levensgevaarlijk. Eenmaal in Zweden kost het moeite om een veilige plek voor de joden te vinden…en ten slotte blijkt een
van de medewerkers in het verzet (een visser) een verrader. Mw. Koster
wordt gevangen genomen door de nazi’s. Uiteindelijk wordt de fam. Koster na de oorlog wel herenigd. Een belangrijk motto in de film is: Menslievend zijn – in elke taal en godsdienst – betekent: houden van je naaste.
Van je buurman of je buurvrouw.
Op 1 mei kunt de film Lemon Tree gaan zien. Deze film duurt 106 minuten en is in het engels, arabisch en hebreeuws. De film speelt zich af
op de West Bank. Hij gaat over een vrouw (Salma Zi- Vervolg op pagina 16
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Open dag

VoorElkaar

Welkom!

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.
Prijs n.o.t.k.
Voorzitter van de diaconie Lia

Op zaterdag 13 april a.s. is er weer een open dag in de Emmakerk. De
deuren staan wijd open voor belangstellenden die kennis willen maken
met onze gemeente. Ze krijgen informatie over onze wijkgemeente,
over de VPG, over het kerk-zijn in het algemeen. U bent ook van harte
welkom en neem gerust uw familie, vrienden en kennissen mee. De
open dag is van 16.00 tot 18.00 uur.

Ik zoek ...

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

Vliegenthart-de Mees
vlieglia@gmail.com; 525-3338

Vrijmarkt

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
vlieglia@gmail.com; 525-3338

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diaconie kent mensen die
het goed kunnen gebruiken.
Lia Vliegenthart-de Mees
vlieglia@gmail.com; 525-3338

Verkoop en verhuur van chalets

30 april Wilhelminaplein
op Koninginnedag 30 april staat de VPG op de Vrijmarkt op het Wilhelminaplein. U vindt de VPG-stand als u vanaf het gerechtsgebouw richting
Breedestraat/Punda loopt, aan uw rechterhand. De markt is op dinsdag
30 april vanaf 07.00 uur tot zeker wel ongeveer 18.00 uur.
Goede bruikbare spullen voor de verkoop kunt u t/m 28 april na de zondagse kerkdienst inleveren in de Emmakerk. Of, als u dat niet lukt: bel
Farida, 5261566.
De VPG-opbrengst van de verkoop is bestemd voor het jeugdkamp, 18-21 juli in Brakkeput.

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

Spetterende baaidag op Daaibooi voor alle kinderen
en jongeren van 6-16 jaar
Woensdag 3 april

70 kinderen
doen mee!

dane) die na het overlijden van haar man in haar levensonderhoud moet voorzien met behulp van de vruchten van een citroenbosje. Maar op een dag komt de nieuwe minister van Defensie
naast haar wonen. Security en soldaten en een wachttoren zorgen voor
een totaal nieuwe situatie. En voor ze het weet heeft ze al een brief
waarin gemeld wordt dat haar bosje een serieus veiligheidsrisico vormt
en moet worden verwoest. Ze wordt hiervoor gecompenseerd. Dat pikt
ze niet, samen met haar advocaat. We volgen Salma op haar tocht langs
de militaire rechtbank , tot aan het hooggerechtshof toe. Maar maakt ze
wel een kans in een land waar zoveel aan de hand is??
Vervolg van pagina 15

