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OORSPRONG EN BETEKENIS VAN HET PAASFEEST
Ds. H. Végh

Pasen is: opstanding en opwekking
Op zondag 20 april hopen we het Paasfeest met
elkaar te vieren. Wat is de oorsprong en de betekenis van dit feest? Velen denken bij Pasen aan vrije
dagen, aan paaseieren zoeken of aan de paashaas.
Maar met dit alles heeft het Paasfeest weinig van
doen. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus
Christus. Na zijn lijden en sterven stond Hij op uit
de dood. We kunnen ook zeggen: God wekte Hem
op uit de dood. Jezus Christus bleek sterker te zijn
dan de dood en de vorst van de duisternis, de Satan.
Jezus heeft voorzien dat zijn lijden zou uitmonden
in zijn sterven, maar ook dat
zijn sterven uiteindelijk zou
uitmonden in zijn opstanding.
Toen Hij voor het laatst de
Joodse Pèsachmaaltijd vierde
met zijn discipelen werd dat
duidelijk. Jezus was een jood
en stond in de joodse traditie.
Hij vierde de joodse feesten
en hield zich aan de joodse
gebruiken. Wel had Hij daarvan vaak een eigen interpretatie.
Het paasfeest heeft oude papieren. De Paasmaaltijd
werd in Israël gevierd met het offeren van een paaslam.
De paasmaaltijd
Dit was oorspronkelijk een maaltijd waarbij een
gebraden offerdier gegeten werd, samen met ongezuurd brood en in de woestijn groeiende bittere
kruiden. De heupen waren omgord, men droeg
sandalen en had een herdersstaf bij zich; men was
klaar voor een lange tocht. Na de slachting van het
offerdier werden de deurposten en de bovendorpel
van het huis bestreken met bloed om de Boze af te
weren. In het Oude Testament werd deze maaltijd
verbonden met de uittocht uit Egypte. Door deze
sacrale handeling dacht men voor altijd aan de verlossing door Jahweh van zijn volk uit de slavernij
(Ex. 12:21-27). Na de komst in Kanaän werd deze
maaltijd verbonden met het feest van de ongezuur-

de broden. Dit feest duurde zeven dagen.
Ook na de ballingschap werd het Paasfeest en de
daarmee verbonden paasmaaltijd gevierd. Men hield
ook toen vast aan de centralisatie van de cultus, die
doorgevoerd was onder koning Josia. Alleen in de
tempel in Jeruzalem mochten de feesten gevierd
worden en mocht men offeren aan God. In de tempel werd dan een offerdier geslacht en aansluitend in
de familiekring gegeten.
Ook in het Nieuwe Testament lezen we over de rite
van het Paschamaal. We lezen dat Jezus dit gevierd
heeft met zijn discipelen. Onderdelen van deze maaltijd zijn dan: het drinken van de wijn, het gebed, de
lezing en het eten van het
brood.
Jezus heeft de Paschamaaltijd
een nieuwe betekenis gegeven.
Men vierde niet alleen meer de
uittocht uit Egypte, maar men
vierde het nieuwe verbond dat
God gesticht had door Christus. In de vroege kerk stond
men ook stil bij het heil dat
God bewerkt had in Christus.
Het paaslam
Boven schreef ik over het paaslam dat geofferd werd
voor de paasmaaltijd. We lezen in het Oude Testament dat dit een mannelijk éénjarig dier moest zijn,
zonder gebrek. Als offerdieren worden genoemd
lammeren of geitenbokken (Ex. 12:5), volgens een
andere bron ook schapen of runderen (Dt. 16:2). De
slachting van het paaslam vond plaats in de avond.
Om middernacht moest het dan in de kring van de
gelovigen gegeten zijn. Wat overbleef, verbrandde
men.
In het Nieuwe Testament wordt Jezus Christus figuurlijk als het Paaslam aangeduid: zoals het paaslam
van de joden geslacht werd tot gedachtenis aan de
uittocht uit Egypte, zo is Christus voor de christenen het Paaslam tot gedachtenis aan zijn offerdood
aan het kruis (1 Kor. 5:7).
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Jezus Christus, heden en toekomst
In Jezus Christus komen alle lijnen van het Oude Testament samen. Hij
vervult de Schriften. Door zijn dood en opstanding worden wij bevrijd
uit de slavernij van zonde en dood, ja, uit de slavernij van de Satan. We
vieren dit aan het Avondmaal. Brood en wijn wijzen heen naar lichaam
en bloed van Christus, voor ons gegeven in de dood. We vieren dat Jezus Christus door zijn Geest aanwezig is bij het Avondmaal. Hij is de
Gastheer. Hij kan het zijn, want Hij is opgestaan uit de dood en Hij leeft.
Zijn hemelse Vader heeft Hem opgewekt en wij mogen Hem daar eeuwig voor danken.
Wij mogen delen in de dood en de opstanding van Christus in die zin,
dat we afsterven aan ons oude ik en met Hem opstaan als een nieuw
mens. We mogen leven als vernieuwde mensen en dat laten zien in onze
woorden en daden. Zo mogen we getuigenis afleggen van ons geloof in
de opgestane Heer.
We leven in een wereld vol oorlog en geweld, haat en nijd, misdaad en
bedreiging. Bijna dagelijks dient zich een nieuwe brandhaard aan in de
wereld. Nog nooit waren er zoveel brandhaarden tegelijk, las ik ergens.
Onlangs hebben de Russen de Krim bezet en ingelijfd. Zal het daarbij
blijven of worden ook andere gebieden ingelijfd? Wat betekent dit voor
de stabiliteit in de wereld? Op ons eigen eiland vindt de ene moord na
de andere plaats. Vaak zijn deze moorden drugs-gerelateerd. De misdaad
grijpt om zich heen. De onderwereld probeert boven te komen. Ook in
de landen om ons heen zien we dat. In Venezuela en Trinidad bijvoorbeeld is de situatie alarmerend. Wat we ook meemaken op het ogenblik
is de godsdienstige onverdraagzaamheid. Her en der in Afrika of Azië
worden christelijke kerken verbrand en christenen vermoord. Waar
moet dit op uitlopen? Is het “laatste der dagen” aangebroken?
Op weg naar het Rijk van Christus!
Al dit nieuws is verontrustend. Maar we mogen moed houden, want
Christus heeft de dood verslagen en zijn Rijk gesticht in kruis en opstanding. Op dat Rijk mogen we hopen, nu en altijd! De weg is lang, maar we
mogen aangegord klaarstaan om de overwinning van Christus te vieren.
Enige literatuur:
W. Langer, Pascha, in: A. Grabner-Haider (Hrsg.), Praktisches Bibellexikon, Freiburg-Basel-Wien 1969, k. 848v.

Meditatie
Als ik niet… wie dan wel?
Ds. W. Lolkema

De gezindheid van Christus
Filippenzen 2: 1 t/m 11
In deze weken bezinnen we ons op het lijden en sterven van Christus.
Dat is eigen aan de Veertigdagentijd, de Lijdenstijd. Het is een periode
van inkeer. Daarom vastten vroeger veel Rooms-Katholieken. En ook nu
nog wel een zeker aantal. Om zich te concentreren op dat waar het
werkelijk om gaat. Ook om zich te bezinnen op hun eigen leven. Zo kunnen zij / wij straks op een goede manier Pasen vieren.
In Filippenzen 2 stelt Paulus het leven en lijden van Christus als voorbeeld aan de mensen in Filippi. En dat alles is nog altijd actueel. Paulus
belijdt dat Jezus al lang voor zijn geboorte bestond. Dat is bijbels gezien
geen vreemde gedachte. Je ziet hem later ook in het Evangelie volgens
Johannes. Jezus leeft vanaf het begin bij de Vader. Hij is het Woord van
de Vader dat vlees wordt. Wat zul je het goed hebben, daar bij de Vader! Ook als je na je aardse leven mag rusten in de palm van Gods hand.
De onlangs overleden VU-hoogleraar godsdienstfilosofie Dr. HM Vroom

zei: God is volstrekt anders dan wij met onze menselijke vermogens kunnen
bevatten. En of er een andere wereld is als deze waar we naar toe gaan? Ik
zou het niet weten. Het enige wat ik zeker weet is dat we in Gods handen zijn.
(Friesch Dagblad, 21 januari 2014).
Wie zou daar ooit uit weg willen? Wie zou willen stappen uit een situatie
van volkomen vrede? Van ideale shaloom? Waar alles goed is en waar
niets meer te wensen is? Een paradijselijke wereld.
Paulus vertelt: Jezus deed dat! Hij liet die goede wereld van God los en
zelfs het zijn als God. Hij werd een slaaf. Een groter contrast is niet
denkbaar. Zijn in de hemelse wereld van God, in volkomen vrijheid. Zonder enige beperking van ruimte en tijd. Alleen maar shaloom. Optimale
gerechtigheid en heelheid. Je zou het willen vasthouden, met al je kracht.
Maar dat heeft Jezus niet gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd tot de
dood. En wel omwille van de mensheid. Van ONS, dus. Zijn eigenbelang
kwam op de tweede of tweehonderdste plaats. Dat is het wonder van de
menswording en van het lijden van Christus waar we in deze tijd van het
jaar bij stilstaan.
Maar wat doen we nu met zo’n wonder? Daarvoor gaan we even terug
naar vers 5. Laat onder u de gezindheid van Jezus Christus heersen. Zoals Christus deed en leefde, zo wil Paulus dat ook wij leven. Allereerst de
mensen in Filippi. Maar anno 2014 ook wij.
Concreet betekent dat dat we ons dus niet opsluiten in onze veiligheid.
En al helemaal niet in onze luxe. Maar dat we ons op zeker moment in
ons leven losmaken van dat alles. En dat we onze ogen openen en werkelijk oog krijgen voor wat er gebeurt op nos dushi Korsow.
Op wat voor een prachtig eiland wonen we! Maar wat een afschuwelijke
berichten komen er regelmatig naar ons toe. Van moorden en van dode
lichamen die ergens in de mondi worden gevonden. Heb ik het goed gehoord? Er zijn in dit kalenderjaar al tien gewelddadige moorden geweest
op dit eiland.
In mijn werk hoor ik vooral veel ouderen zeggen dat het vroeger anders
was. Idealiseren zij het verleden? Dat zou heel misschien kunnen. Maar…
als ik iets aftrek van hun zorgen en gevoel van onveiligheid, dan blijft er
nog heel veel over. Nog heel veel redenen om ongerust te zijn.
Het woord van Paulus – wat mij een woord lijkt wat ook Jezus zou kunnen hebben gezegd – is telkens actueel. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander, vers 4.

Wat is goed voor onze medemens?
Voor onze naaste?
Daar moet het beginnen, heel in het klein. Langzaamaan moet op ons
eiland weer duidelijk worden dat ELK mensenleven oneindig waardevol
is. OOK het leven van de mens van wie anderen in het criminele circuit
denken te mogen vinden dat hem of haar een lesje moet worden geleerd.
Door Jezus Christus op de Paasmorgen op te wekken uit de dood heeft
God zijn goedkeuring gegeven aan dit unieke leven. Laat ik het schools
zeggen: Hij heeft er met rode pen een dikke krul onder gezet.

Zoals Jezus leefde,
zo wil God het.
En wij mogen diezelfde Jezus volgen. Wij ALLEMAAL, nu in 2014.

Ik moet denken aan deze indringende tekst van Paul van Vliet.
Als wij niet meer zeggen hoe het moet – Wie dan wel?
Als wij niet meer weten wat er toe doet – Wie dan wel?
Als wij er niet in slagen de ideeën aan te dragen
voor een kans op betere dagen – Wie dan wel?
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Als wij niet meer geloven dat het kan - Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houden van - Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren,
als wij 't getij niet keren - Wie dan wel?
Als wij niet meer geloven dat het kan - Wie dan wel?
Als wij er niet mee komen, met een plan - Wie dan wel?
Als wij er niet voor zorgen dat de toekomst is geborgen
voor de kinderen van morgen - Wie dan wel?
Als wij onszelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen
waar zij in kunnen springen - Wie dan wel?
W. Lolkema.

Redactioneel
Appreciative Inquiry (AI)– waarderend onderzoeken, dat is een moderne
methode voor verandermanagement. En uit waarderend onderzoeken
komt voort: waarderend organiseren. AI gaat er vanuit dat dat wat je
aandacht geeft groeit! Geef je de problemen in een organisatie (bijv. de
kerk) aandacht, dan zullen die problemen groeien. Geef je daarentegen
aandacht aan de positieve kanten en ervaringen van een organisatie (bijv.
de kerk) dan zullen die positieve elementen groeien.
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Joodse film
W. Lolkema

Bijna elke maand is er op een woensdagavond een joodse film te zien in
de ambtswoning van de synagoge aan de Gladiolenweg 4. Chazzan Avery
Tracht is de gastheer. Men begint om half acht.
Er zijn verschillende
versnaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs
gesteld. De eerstvolgende filmavond is op woensdag 23 april. De film
die dan wordt vertoond heet Secret Passage. Deze film is uit 2004 en
duurt 91 minuten. Er wordt Engels gesproken.
Het verhaal van deze film speelt zich af in 1492. De Spanjaarden hebben
bevolen dat alle Joden Rooms-Katholiek moeten worden. De alternatieven zijn: verbanning of zelfs executie. Twee zussen (Isabel en Clara)
gaan met de enorme spanningen van die tijd elk op hun eigen manier om.
Isabel wil vanuit Venetië naar Istanbul gaan waar Joden in vrijheid kunnen
leven. Clara wil dat niet, want zij is verliefd geworden op een Venetiaanse edelman. Zij is in staat om haar geloof en familiebanden op te
offeren voor de liefde. Clara’s dochter Victoria dreigt in deze situatie
een speelbal te worden. Chazzan Avery Tracht noemt deze film ongelooflijk informatief voor elke filmkijker. A must see!
Volgende film: woensdagavond 21 mei, Nowhere in Africa.

AI heeft zijn weg gevonden naar de kerkelijke wereld. In Nederland heeft
oud VU-docent gemeenteopbouw dr. Jan Hendriks er een boek over
geschreven, getiteld Goede Wijn. De Goede Wijn van het Evangelie behoeft een fles, zegt hij. Een plek waar die goede wijn kan fonkelen, tot
zijn recht kan komen en genoten kan worden.
AI is een methode die de krachtige kanten in een organisatie herkent,
benoemt en ermee aan het werk gaat. Zij begint bij de goede en positieve ervaringen die mensen opdoen in hun organisatie. AI laat de betrokkenen hun ervaringsverhalen vertellen. Dat schept al een bijzondere en
positieve sfeer van vertrouwen. Vervolgens biedt AI een methode om
daarop voort te bouwen. Het mooie is dat de betrokkenen – in de kerk:
ambtsdragers en niet-ambtsdragers – samen bouwen aan hun organisatie,
bijvoorbeeld de kerk.
“Je zou kunnen zeggen dat de methode van AI in het kerkelijk leven een uitnodiging is om aan te sluiten bij de grond onder onze voeten die ons van meet af
aan is gegeven. En bij het visioen dat ons is aangereikt. Onderweg kunnen we
bouwen op de fundamenten, verhalen met elkaar delen en reiken naar het
land van belofte. We blijven als kerk dicht bij onze kern wanneer we met het
positieve verder gaan.” Deze cursieve woorden zijn gezegd door ds. Karin
van den Broeke, voorzitter van de Generale Synode van de Nederlandse
PKN. Ik hoop het waardevolle boek van Jan Hendriks in handen te kunnen krijgen en het aandachtig te lezen.
En ik hoop dat u – onderweg naar Pasen – deze editie van ons kerkblad
met aandacht en met genoegen leest.
Let op: Avond over geloofsopvoeding voor ouders, maandag 12 mei, De Flamboyant, half acht. Zie p. 15 van dit blad.
Tot de volgende keer.
Namens de redactie: W. Lolkema.

Voor u gelezen

Het verhaal van de twee wolven
Haar kleinzoon was razend op een vriendje omdat deze hem onrecht
had aangedaan. Zijn oma zei hem: "Ik heb ook vaak haat gevoeld tegen
mensen die me pijn deden, als ze geen spijt hadden van wat ze deden.
Maar haat maakt je lam en doet je vijand niets. Het is zoals zelf gif innemen en hopen dat je vijand sterft."
En zij vertelde hem de volgende gelijkenis: "Binnen in mij leven twee wolven; de ene is goed en doet niemand kwaad. Hij leeft in harmonie met
alles wat om me heen is en heeft aandacht voor de zwakheid van anderen. Hij is vriendschappelijk en ruimhartig.
Maar de andere wolf, die zit vol met woede en de kleinste dingen wakkeren zijn vechtlust aan. Hij vecht tegen iedereen, altijd. Hij kan niet goed
denken omdat zijn woede en haat hem opjutten. Toch helpt zijn woede
hem niet, want hij blijft maar boos. Soms is het moeilijk om met deze
twee wolven in mezelf te leven, want allebei proberen ze de baas over
mij te spelen."
De jongen luisterde ademloos naar zijn oma en vroeg: "Welke wolf gaat
winnen, oma?" Oma lachte en zei: "De wolf die ik te eten geef".
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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 a 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 diakonie 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 diakonie helpt degenen die geen helper hebben.
Op de eerste zondag van de maand is de collecte bij de uitgang altijd bestemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere
instelling:
20 april

Evangelisatie De Gideons
De overige zondagen is de collecte bij de uitgang bestemd voor
het wijkwerk.

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
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zondag 4 mei

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

Matteüs 24:1-14
Matteüs 24:15-28
Matteüs 24:29-42
Matteüs 24:43-51
Matteüs 25:1-13
Psalm 143
Matteüs 25:14-30
Matteüs 25:31-46
Matteüs 26:1-16
Matteüs 26:17-30
Matteüs 26:31-46
Matteüs 26:47-56
Matteüs 26:57-75
Matteüs 27:1-14
Matteüs 27:15-26
Matteüs 27:27-44
Matteüs 27:45-56
Psalm 22
Matteüs 27:57-66
Matteüs 28:1-15
Matteüs 28:16-20
Psalm 139
Jesaja 50:4-11
Jesaja 51:1-8
Jesaja 51:9-16
Jesaja 51:17-23
Jesaja 52:1-6
Jesaja 52:7-12
Jesaja 52:13–53:5
Jesaja 53:6-12

Wachten op goed nieuws
Sta klaar
Les van de vijgenboom
Verwachting
Oliecrisis
Gebed om leven
Talentenjacht
Scheiding
Goede en slechte daden
Bijzondere maaltijd
Wakker geschud
Beantwoord geweld niet met geweld
Wie is Jezus?
Getuigenissen
Welke Jezus kies je?
Spot
Schreeuw in het donker
Verlatenheid
Met het oog op de opstanding
Waar is Jezus?
Opdracht
Intiem gebed
Vertrouwen op de HEER
Troost voor Sion
Laat je niet beheersen door angst
De ellende voorbij
Kopen en verkopen
Verheugend nieuws
De lijdende knecht
Lijdensverhaal

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

1 Petrus 1:1-12
1 Petrus 1:13-25
1 Petrus 2:1-10
1 Petrus 2:11-17
1 Petrus 2:18-25
1 Petrus 3:1-12
Jesaja 54:1-5
Jesaja 54:6-10
Jesaja 54:11-17
Deut. 28:1-14
Deut. 28:15-29
Deut. 28:30-44

13 mei

Deut. 28:45-57

Verrassende erfenis
Wees heilig
Stenen
Vrije vreemdelingen
Verdraagzaamheid
Omgang tussen mannen en vrouwen
Jeruzalem zal gelukkig zijn
Ontferming door de HEER
Met kostbare edelstenen
Zegen …
… of vloek
Zinloos zwoegen
Ellende voor wie zich van de HEER
afkeert

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen?
Via Facebook, Twitter en onze website biedt
het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag
een tekst aan.
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Adverteren
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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 op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie ANG 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost 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.

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/
radio/Radio-Semiya-985-s125382/
5-4
12-4
19-4
26-4

br. D. Lopes
ds. H. Végh
rev. L. Warren
ds. W. Lolkema

Email: vpgnews@gmail.com

Distributie

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
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?

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 !

EbenezerChurch
Oranjestraat 111

Email: vpgnews@gmail.com

6-4 rev. L. Warren; Holy Communion
13-4 sis. Y. Isidora, local preacher
17-4 ds. H. Végh; Witte Donderdag; Holy
Supper; Emmakerk, 7 p.m.
18-4 rev. L. Warren; Good Friday, 9.30 a.m.
19-4 ds. W. Lolkema; Paaswake; Doop; Fort
Church, 9 p.m.
20-4 rev. L. Waren; Eastern Sunday
27-4 rev. L. Warren; Bible Study
4-5 rev. L. Warren; Holy Communion
11-5 br. D. Lopes, local preacher
18-5 Ebenezer women’s group

Fortkerk

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.

Fort Amsterdam
6-4 ds. H. Végh
13-4 ds. H. Végh; Palmzondag
17-4 ds. H. Végh; Witte Donderdag; Heilig
Avondmaal; Emmakerk, 19.00 uur
18-4 rev. L. Warren; Goede Vrijdag; Ebenezer
Church, 9.30 uur
19-4 ds. W. Lolkema; Paaswake; Doop, 21u.
20-4 ds. W. Lolkema; Eerste Paasdag, Doop
27-4 ds. W. Lolkema
4-5 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal
Oecumenisch Middag11-5
ds. W. Lolkema
gebed, iedere eerste en
18-5
ds. W. Lolkema; VPG-jeugddienst
derde woensdag van de
maand, 12.30 - 13.00 uur:
16 april, 7 en 21 mei

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67
17-4 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal, 19 uur
18-4 rev. L. Warren; Goede Vrijdag; Ebenezer
Church, 9.30 uur
19-4 ds. W. Lolkema; Paaswake; Doop; Fort
kerk, 21 uur
20-4 ds. H. Végh; Eerste Paasdag
25-4 ds. H. Végh; zangdienst, 19.30 uur
27-4 ds. H. Végh
4-5 zr. Y. Isidora
11-5 ds. H. Végh
In verband met restauratiewerkzaam- 18-5 ds. H. Végh
heden zijn de diensten van de Emmakerk tot 17 april in de Fortkerk.
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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
Sis. Margery
Mathew
(Secretary)

520 3015
733 1628
563 0557
767 9068 res
737 0661

Wijknieuws Ebenezer Church
Christians in Politics
On March 10th the Ebenezer Men's Fellowship held their meeting during which time a very important topic "Christians in Politics" was
presented by Bro. P. Gumbs after which it was framed in a Biblical context by Rev. L. Warren. Hereby follows an extract of the topic.
The Gospel has power to transform sinners into people who don't
need laws to restrain them from crimes such as thievery and murder.
No one is arguing about that. You may have noticed, however, that not
everyone is receptive to the Gospel that has the power to transform
her or him. Most people continue all of their lives in their rebellion and
unbelief. And God patiently hopes and waits for rebels to respond and
be transformed by His grace.
He uses a secondary means to restrain them from sin, and that means
is human government. Laws established by human governments not
only serve to restrain unregenerate people from doing evil, but they
also function as standards whereby those who are not restrained by
the law can be judged, punished, and hopefully reformed to a degree.
Christian involvement in human governments because of the obvious
superiority of the Gospel as a means of transformation should take
note that human government is an institution created by God and one
that serves a crucial purpose. Without it, we'd have chaos and anarchy.
Thank God for human governments based on the fact that we have a
superior means of transforming people through the Gospel, we might
as well also claim that Christians should not discipline their children
because we have a superior means of making them into good persons
through the Gospel. The Gospel God gave us was not intended to supplant the need for human government.
Human governments are divinely established, just like the Church and
the family are divinely established. Why would it be honorable for
Christians to participate in the divinely-given institution of human governments? Is there something inherently evil about human government? Certainly not.
It is sinful people who corrupt government and make it evil, just as sinful people also corrupt families and churches. Should Christians abandon their involvement in the God-created institutions of family and
church just because sinners have corrupted both? If no, then why abandon their involvement in the God-created institution of human government?
Supporting these truths is a key scripture to which is referred: Romans
13:1-7. It is a classic passage regarding God's establishment of human
government and the delegation of His supreme authority to earthly
ruler.
Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is

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

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

D. Nisbeth

no authority except from God, and those which exist are established by God.
Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and
they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers
are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no
fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same, for
it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for
it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger
who brings wrath on the one who practices evil. Therefore it is necessary to be
in subjection, not only because of wrath, but also for conscience sake. For because of this you also pay taxes. For rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due to them: tax to whom tax is
due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.
It is sometimes argued, based on these verses, that Christians should not
vote, be politically involved, or run for political office. We are simply
called to submit to earthly rulers, regardless of whether we agree with
them or not, because God has given them their authority. Resist them is
to resist God, according to Paul. If we, for example, vote against those
whom God has put in power, or work against them using political means,
we are rebelling against God.
Paul's words are plain. He makes no distinction between good or evil
rulers. In fact, many rulers in his day were quite evil. Thus, our responsibility is simply to submit to governing authorities because they are all
established by God.
Note that Paul's reason why Christians should submit to earthly authorities is twofold. First, because all earthly authorities are established by
God, thus they serve as an extension of His authority. Second, because
rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil (Rom.13:3).
In Roman 13 : 1 - 7 Paul was stating what is generally true and what
Christians generally should do. Earthly authorities represent God well
when they bring wrath on evildoers and praise those who do good. No
one can debate that is true of most earthly authorities. Police generally
go after bad guys.
Judges generally convict criminals. Prisons are generally full of people
who have done wrong. Legislators generally make laws that reflect righteousness. But we all know that sometimes those who have been given
authority by God abuse their authority.
If you live under a representative form of government, your leaders are
bound by law to allow you to vote against them in an attempt to remove
them from office. You are not rebelling against God-established leaders
when you exercise your rights as a citizen.
Some say that politicians must compromise moral principles, and that is
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why no Christian should strive to hold public office. The truth is, however, that there are times when politicians do compromise moral principles, but they never have to compromise.
What difference can earthly political activity really make? Part of the answer is found in the prayer that many of us pray every day: "Thy will be
done on earth as it is in Heaven" (Matt. 6:10). God desires that his
will be done on earth. As an extension of His authority, governments
have an unique capacity to help hinder God's will to be done on the
earth, which is one reason we are told in Scripture to pray for political
leaders (see 1 Tim. 2:1-2).
Let's work to remove immoral leaders. If you are qualified, pray about
running for public office so that you can promote righteousness. We
need you now more than ever.
Ebenezer's plan of activities for 2014
We will continue to carry out all policies established in 2013 and not
completed. We continue to focus on the theme: "Focusing on People
to promote their emotional, material, social and spiritual growth",
as part of our Vision and Mission statement. The entire Ebenezer community and all auxiliaries will ask themselves continually and consistently
to do their part towards the realization of this Vision and Mission Statement.
Based on a request form a church member the Church Board has decided in close consultation with the congregation and for practical reasons to change the hour of worship on December 31st (the watch night
service), from 11.00 p.m. to 7.00 p.m.
General introduction of ideas takes place from the auxiliaries and from
other church members with reference among other things encouraging
better and more church attendance, having young adults of taking on
more responsibilities, placing of a prayer box, having discussions with the
Sunday School Teachers and Children on better attendance, on moral
and spiritual matters.
The Church members list is being updated.
A list of pending repairs, painting of the Church roof and installing of
new windows as well as a small expansion of the Wesley Hall is being
prepared to be sent to the Central Church Board.
More board members are being solicited.
We will continue to explore the possibilities of enhancing and/or applying physical improvement to the residence of one or more church members or any other person from the neighborhood, through the Ebenezer
Men's Fellowship.
The Worship Team
We salute the Worship Team for doing a tremendous job in terms of
the Ministry of Song. They prepare and lead the opening section of the
worship with the singing of praise and prayer songs which helps to create the correct atmosphere and set the right tone for a meaningful, satisfying and fulfilling service of worship. All in all it is very uplifting. Congrats to the leaders.
Diaconie Sunday
On Sunday March 9th 2014 Diaconie Sunday was celebrated at Ebenezer
during a joint service of the United Protestant Church. On this particular day institutions doing charity work receive a financial donation from
the Diaconie of the UPCC to assist them in their endeavors. The service
was conducted by Rev. Leander Warren and Bro. D'arcy Lopes our local
Preacher with the latter bringing the message, titled, "Caring for the
needy".
The Chair of the Diaconie, Sister Lia Vliegenhart gave an outline of the
work the Diaconie is doing for many years, after which a representative
of Kinderoorden Brakkeput gave an outline the Home is doing. After
the service cheques were presented to the various representatives of
other institutions invited while enjoying a cup of delicious soup, juices,
coffee and tea.
Fish Fry
Ebenezer's traditional fundraising finger licking fish fry will take place on
Thursday May 1st 2014 (Labor Day) on the premises of the Church.
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Tickets are available; fried Dradu will be served; you can make a choice
of Dradu with rice and peas, funchi or seasoned rice; this includes a soft
drink; all of this is sold for the super low price of Fl.15,00. So get your
ticket(s) as soon as possible!!
Obituaries
For the past period in time the Ebenezer Community was faced with no
more than four untimely deaths of its members.
We therefore join with the Minister, the Church Board and the entire
Ebenezer community and so many others in offering our sincere and
deepest sympathy to the respective families of the deceased. May it comfort you to know that your loved one is safe in God's care now and that
friends and well wishers are praying for you in your time of sorrow.
The deceased are:
Bro. Maurice Myers, laid to rest on February 12th 2014
Bro. Ernest Austin Manners, died February 26th, laid to rest March 7th
2014
Bro. Sydney Aubrey Philips, died March 3rd, laid to rest March 18th 2014
Bro. Erick Frederick Wilson, died March 18th, laid to rest March 22nd
2014.
Life is eternal and love is immortal. And death is only the horizon, and a
horizon is nothing save the limit of our sight.
Life is a spiritual journey from the first day of our birth, life is a spiritual
journey on this beautiful planet called earth, life is a spiritual journey we
are here to learn all we can, life is a spiritual journey a special gift from
God to Man. May their souls rest in peace.
Upcoming Events in April at Ebenezer (highlights)
Tue. 1st
Church Board meeting
Su. 13th
Palm Sunday Worship Service of Praise & Easter Can
tata in the evening
Mo. 14th
Holy Week of Service led by the Ebenezer Men's Fel
lowship
Tue.15th
Holy Week of Service led by the Ebenezer's Women
Group
We. 16th
Holy Week of Service led by the Bible Study and
Prayer Group
Thu. 17th
Fri. 18th
Sat. 19th
Sun. 20th
val.

Last Supper Celebration at Emma Kerk
Worship Service for Good Friday commemoration
Worship Service for Holy Saturday at Fort Kerk
Worship Service for the Celebration of Easter Festi-
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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
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd)
Zr. C.P. van Gastel
Br. H. A.K. Walters
Zr. G.W. Kwintenberg
Br. J. Snel (kerkvoogd)

Wijknieuws Fortkerk
Hoe zouden de buren het vinden –
dat wij als Taizé-zanggroep eens in de drie-vier weken op een avond
repeteren op Brakkeput Ariba? We zitten dan bij een familie thuis op
de porch, in de buurt van ProSail en The Boat House. Dat is praktisch,
want dan is er geen oppas-van-buiten nodig voor de kinderen van deze
familie.
We studeren vooral nieuwe liederen in: eerst zingen we samen de sopraanpartij, dan studeren we na elkaar de sopraan- en de altpartij in en
vervolgens die twee samen. Dat doen we ook met de tenor- en de
baspartij. En vervolgens klinkt het gehele lied vierstemmig. Verschillende mensen van de zanggroep hebben zangervaring en kunnen noten
lezen. Dat helpt. En aangezien de meeste liederen niet al te moeilijk
zijn, lukt het dan vaak wel gauw met zo’n lied. Het is mooi om als zanggroep van acht-negen personen te oefenen en af en toe in de kerkdienst te zingen. Dus als u / je zelf aardig kunt zingen en u hebt zin om
mee te doen: bel mij of stuur mij een E-mail!
Maar ja, die vraag…hoe zou de omgeving het vinden? We zitten immers wel overdekt – maar toch ook in de open lucht, met uitzicht op
het Spaanse Water. We doen ons best om ons gezang zo spoedig mogelijk mooi en vierstemmig te laten klinken. En dan…zit je als buren
dus wel eerste rang! Als ik ooit wegga van dit eiland, dan zal ik deze
repetitie-uurtjes in de buitenlucht met me meenemen als een kostbare
herinnering.
Met het aantal gemeenteleden in mijn kerkelijke
kaartenbak
is het moeilijk om in dit blad verjaardagen van gemeenteleden te vermelden. Maar één uitzondering wil ik wel maken voor mw. Perret
Gentil – Boom (Groot Sint Joris) die op 28 maart de zeer hoge leeftijd
van 102 jaar hoopt te bereiken. Wat een ouderdom! Het spreekwoord
zegt dat ouderdom komt met gebreken. Dat kunnen we in zekere zin
ook zien aan mw. Perret Gentil. Niettemin wensen we haar en haar
naaste familie van harte geluk met deze bijzondere verjaardag en Gods
nabijheid voor het honderd-en-derde levensjaar dat begint.
Een aantal vrijwilligers van de Fortkerk
was op 22 maart bijeen in De Tamarijn voor een gezellig samenzijn.
Dank aan degenen die deze middag hebben voorbereid! Sommige vrijwilligers vertelden iets over hun vrijwilligerswerk voor de kerk. Zo
werd ons een kijkje gegund in het dagelijkse en zondagse kerkenwerk.
Kindernevendienstleidster Iliana vertelde over de werkwijze van de
nevendienst en de achtergronden daarvan. Kinderen maken op school
van alles en nog wat mee. Er wordt van hen als leerlingen het nodige
gevraagd maar ook worden ze op school geconfronteerd met verschillende sociale problemen. In tal van gezinnen op ons eiland speelt er
immers van alles… Hoe ga je daarmee om als leerling van het funderend onderwijs? Op de nevendienst wordt geprobeerd een link te leggen tussen bijbelverhalen en het dagelijks leven van opgroeiende kinde-

747 7427
736 7108
685 2479
512 9557
511 5577
518 0205
560 0900

Diakenen
Zr. L. Vliegenthart

525 3338

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873

Ds. W. Lolkema

ren op ons eiland. Immers, als je de Bijbel leest, ontdek je heel veel
belangrijke zaken die ook in 2014 actueel zijn. Zo leren de kinderen
ook in de kerk om op een goede manier om te gaan met de vragen die
tijdens hun schooldagen op hen afkomen. Ze “nemen” iets mee van de
nevendienst. Dit stukje kerkenwerk is dus bijzonder belangrijk. En wat
vinden ze helemaal super-leuk? Samen zingen! En wat vinden veel kerkgangers leuk? Om aan het eind van de kerkdienst het lied te horen wat
de kinderen net hebben geleerd. Of om samen met de kinderen van de
nevendienst een gebed te doen wat door één van de kinderen wordt
gebeden.
Jongens en meisjes van de nevendienst worden natuurlijk wel stapjevoor-stapje ouder. En zo zijn een paar dertien-jarigen begonnen met
een tienergroepje, tijdens de nevendienst. Zeg maar: een tienernevendienst. Een prachtig en spontaan initiatief wat ik zeer toejuich!
Activiteiten
wo. 09 april, Commandeursweg 77, 20.00 uur: VPG-groeigroep
ma. 14 april, 10.00 uur: gespreksgroep Zeelandia
ma. 14 april, 20.00 uur, Santa Rosa Resort 4: belijdeniscatechese
di. 15 april, 10.00 uur: gespreksgroep Tamarijn
di. 15 april, 19.30 uur, Brakkeput Ariba: Taizé-zanggroep
wo. 16 april, Fortkerk, 12.30 uur: oecumenisch Middaggebed
wo. 23 april, Daaibooi: BAAIDAG voor kinderen en jongeren!
za. 03 mei, 15.30 uur, Rechtbank: kennismakingsbezoek aan de rechtbank, voor 40-65 jarigen
wo. 07 mei, Fortkerk, 12.30 uur: oecumenisch Middaggebed
De gespreksgroep Doornse Catechismus (voorheen Meer) zal NIET
zijn op 24 april, omdat ik die avond aan de gang mag met enkele jongeren voor de jeugddienst van zondag 18 mei. De deelnemers van de
groep DC ontvangen via E-mail bericht over de nieuwe datum.
Bijzondere activiteiten!
++ Op zaterdagmiddag 3 mei is er gelegenheid voor gemeenteleden
van 40 t/m 65 jaar van onze wijkgemeente om een kennismakingsbezoek te brengen aan de Rechtbank in Punda (het Paleis van Justitie,
vlakbij de Fortkerk). We verzamelen om half vier voor de trappen met
de vele treden van het Gerechtsgebouw en hopen dan samen om
kwart voor vier naar binnen te kunnen. We zijn de gast van onze ouderlinge mw. Lia van Gastel die hier als rechter werkzaam is. Wil je /
wilt u dit bijzondere bezoek meemaken? Meldt u dan via E-mail of telefonisch bij mij aan (W. Lolkema), graag na donderdag 10 april en voor
woensdag 30 april. Het lijkt mij verstandig dat u uw sedula of paspoort
meebrengt. En als we na ons bezoek weer buiten staan, dan zien we
De Buren en Pleincafé Wilhelmina recht voor ons. Daar kunnen we
vast wel iets fris of iets anders gebruiken.
++ Voor 65-plussers is er een gezellige ontbijt-bingo-activiteit in de
The Green House-restaurant op Curaçao Beach Boulevard. En wel op
donderdagmorgen 15 mei om 8.30 uur. 65-plussers kunnen zich daar-
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voor bij mij aanmelden vóór maandag 12 mei. Ik zal hiervoor natuurlijk
reclame maken via de kringen Zeelandia en Tamarijn maar ook 65plussers die niet aan deze groepen meedoen zijn hartelijk welkom. Meer
informatie leest u in de volgende editie van dit blad.
++ Op Koningsdag 30 april bemensen we met enkele gemeenteleden een
kraam op de Koningsmarkt op het Wilhelminaplein, voor het Paleis van
Justitie. Vanaf zes uur in de ochtend kunnen we de kraam inrichten. Helpers zijn de hele dag welkom, zeker zelfs al om zes uur!! Parkeren bij het
Waaigat lijkt het slimste, want Punda wordt op die dag al vroeg afgesloten voor autoverkeer.
Informatie over de kerkdiensten
vindt u in het kerkdienstenrooster op p. 5 van dit blad. Die info zal ik
hier niet herhalen. Wel kondig ik graag de Doop aan van Keenyah Elisha,
dochter en tweede kindje van Judeska & Edwin Slieker, Seru Bottelier 88.
Deze Doopbediening vindt DV plaats in de VPG-Paaswake op zaterdagavond 19 april in de Fortkerk. Keenyah is geboren op 27 december
2013. En vast en zeker zullen de gedachten van verschillende kerkgangers
die avond teruggaan naar de avond van 23 april 2011 toen Kayen, het
zoontje en eerste kindje van Edwin en Judeska, in de Paaswake werd gedoopt door ds. R. van Buiren. Kayen is in september 2012 overleden op
de leeftijd van pas twee jaar. Op 19 april van dit jaar hopen we opnieuw
de symboliek van dood en nieuw leven te ervaren, rondom de Doop van
dit kleine meisje en in dankbare herinnering aan Kayen. Er is wat mij
betreft geen moment in het kerkelijk jaar waarop je die sfeer en symboliek zo sterk ervaart als in de jaarlijkse Paaswake.
In de kerkdienst in Fort van Eerste Paasdag 20 april zal er opnieuw een
Doop zijn. En wel van Camilla Michelle Kleine, geboren op 24 oktober
2013. Zij is de dochter van Zazz Kleine & Elize Koeyers, Kaya NoordJongbloed 43A. Voorafgaand aan de Doop zal Elize openbare belijdenis
doen van haar geloof. We wensen de families Slieker en Kleine-Koeyers
van harte geluk met deze bijzondere gebeurtenissen!
En ten slotte: op zondag 4 mei hopen we het Heilig Avondmaal te vieren.
Gecombineerde diensten van Emma en Fort
Het is de bedoeling dat de wijkgemeente Emma vanaf Witte Donderdag
17 april weer haar kerkdiensten in de gerestaureerde Emmakerk gaat
vieren. Want dan is de restauratie van het kerkgebouw vrijwel geheel
voltooid. Dan behoort de combinatie van twee wijkgemeentes op zondag
in de Fortkerk (sinds 5 januari jl) dus weer tot het verleden. Persoonlijk
vond ik het mooi om samen te kunnen kerken. Het betekende kennismaken met een iets andere stijl van liturgie vieren binnen onze ene VPG.
En dat verruimt je blik.
Het betekende ook een heel goed-gevulde kerkzaal! En…genieten van
het prachtige en bezielde pianospel van mw. Kroes. Soms waren er boeiende ontmoetingen na de kerkdienst die er anders wellicht niet waren
geweest. We wensen de wijkgemeente Emma geluk met haar terugkeer
naar het eigen vernieuwde en vertrouwde kerkgebouw. En we hopen dat
de kerkgangers van Emma zich in Fort welkom en thuis hebben gevoeld.
Wat ons als wijkkerkenraad betreft waren ze in elk geval meer dan welkom.
Stapje voor stapje
gaan we door deze veertigdagentijd heen richting Pasen. Intussen gebeurt
er op ons eiland en in deze wereld van alles. Gelukkig gebeuren er
mooie en hoopgevende dingen! Maar veel nare gebeurtenissen krijgen
vaak veel (media-)aandacht. Het valt niet altijd mee om daarin voor jezelf
het juiste evenwicht te vinden. Mag deze periode van het jaar een zinvolle tijd van bezinning zijn. Een kans om dat evenwicht op het spoor te komen.
Uiteindelijk gaan we toe naar Pasen. Het feest om uitbundig de opstanding van onze Heer Jezus Christus te vieren, als een ondubbelzinnig teken van hoop voor heel deze wereld.
Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. (I Corinthe 15). Wat een ongelooflijk Evangelie!
Ten slotte:
een hartelijke groet aan jou en u. (WL)

Ter gedachtenis
Gladys Justina Zelmirah “Achi” Hoyer – Richardson
Zij werd geboren op 14 mei 1929 en overleed op 3 maart 2014.
Jarenlang heeft mw. Hoyer in Nederland gewoond. Maar aan het eind
van 2013 kwam ze vanuit het VU-MC terug naar haar geboortegrond,
ons eiland. Ze ging wonen bij haar dochter en schoonzoon op Montaña
Rey. Haar man Mem was al zo’n vijftien jaar eerder overleden.
Wat een talenten had mw. Hoyer! Niet alleen werkte ze vroeger als tolk
-vertaalster Spaans en Engels, maar ook werkte ze in de medische sector. En ze was een voortreffelijk kokkin van krioyo-eten, in de Snèk op
Girasol. Ze had ook een uitgebreide belangstelling. Hulpvaardig, meelevend en gastvrij, zo zou je haar kunnen kenmerken. En als moeder was
ze…streng, maar ook vrolijk. En als mens was ze gelovig.
Dankbaar hebben we op 8 maart haar leven herdacht. Vervolgens was
de begrafenis op de VPG-begraafplaats aan de Oranjestraat. (WL)
Ter gedachtenis
Oscar Antonio Arenda
Dhr. Arenda werd geboren op 7 maart 1922 en overleed op 19 maart
2014. Hij woonde met zijn echtgenote aan de Snipweg 1.
Hij was al op jonge leeftijd wees en groeide op in een pleeggezin. Dat
was een pittig bestaan. In maart 1948 trouwde hij met zijn echtgenote
Rosa. En ze zijn elkaar op deze aarde trouw gebleven tot zijn laatste
adem. Maar zelfs de dood kan zo’n jarenlange trouw niet vernietigen.
Dhr. Arenda werkte lange tijd bij juwelier Spritzer & Fuhrmann. Hij leefde rustig en werd wel De Zwijger genoemd. Hij is ook rustig overleden
op 19 maart. Hij was een goede, strenge en rechtvaardige vader en heeft
moeite gedaan om zijn kinderen een goede opleiding te laten geven.
Kinderen, kleinkinderen en aangetrouwde kinderen hebben nu een verantwoordelijke functie in de luchtvaart. En op andere plaatsen in de samenleving.
Oscar Arenda was een spiritueel mens. En hij had een brede interesse,
van astronomie tot aan de tempels van Egypte. Veel geestelijke vorming
ontving hij bij de Vrijmetselaars van De Vergenoeging.
Het was goed hem op 25 maart te gedenken. Hij is begraven op de maçonnieke begraafplaats aan de Roodeweg.
Moge de goede God de families Hoyer en Arenda zeer nabij zijn. (WL)
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening 25260903

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.itter)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder
(kerkvoogd)
Zr. E. Velgersdijk, kv
Br. R. Buist

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. R. Plaisier
Zr. S. Wiel
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

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
Op Aswoensdag 5 maart j.l. begon de lijdenstijd of de veertigdagentijd.
Het is de tijd vóór Pasen waarin we in het bijzonder stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor de zonden van de wereld.
Sommige mensen vasten in deze tijd ook of ze leven sober. Op deze manier staan ze stil bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Anderen denken
aan het lijden in deze wereld. Er is onnoemelijk veel lijden. Onlangs kwamen er 239 passagiers van een Maleisisch vliegtuig om het leven. Ze verdwenen plotsklaps van de aardbodem. Ze waren onvindbaar. Als mens
ben je kwetsbaar. Dat geldt ook voor al die mensen die leven in conflictgebieden. Bijna dagelijks wordt de lijst van deze gebieden groter. “Heer,
erbarm U over deze wereld”, mogen we bidden.
Als kerk zullen we met name stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus
Christus in de Stille Week. We hebben dan drie diensten. Zie elders in
dit bericht.
De komende tijd zijn er in de Emmakerk de volgende
Activiteiten
Gebedsgroep
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de Flamboyant,
later in de consistorie van onze gerenoveerde kerk. We bidden voor
kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf.
Catechisatie
Elke woensdag is er jongerencatechese van 19.00 tot 20.00 uur. We komen bijeen in de Flamboyant en later in de consistorie. Momenteel zijn
we bezig met het leven van Mozes.
Ook is er wekelijks belijdeniscatechisatie. Dit is op wisselende tijden,
meestal aan het begin van de week. Je kunt je hiervoor bij mij opgeven.
Bijbelstudie
Eens in de veertien dagen komen we op donderdag bijeen van 19.30 tot
21.00 uur voor de Bijbelstudie. We bespreken het boek van de Handelingen der Apostelen. We komen bijeen in de Flamboyant of later in de
consistorie. De data zijn 3 en 24 april.
Cursus theologie
Eveneens eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de cursus
theologie voor gemeenteleden. We zijn bezig met een training voor pastoraat. We komen bijeen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de
Flamboyant of later in de consistorie. De data zijn10 april en 8 mei.
Zangdienst
Op vrijdag 25 april is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We
beginnen om 19.30 uur. U kunt liederen opgeven bij mij.
Seniorenmorgen
Op maandag 14 april a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen
vanaf 9.30 uur bijeen in de Tamarijn aan de Mahaaiweg. We ontmoeten
God en elkaar, we lezen, zingen en bidden. Ondertussen worden we verzorgd met koffie en koek, fris en pastèchi.

767 6920
432 6331 (w)
526 1566 (c)
528 9530
516 4919

690 4665
522 0030
693 2612
668 5785
868 0775

690 8543
733 1609
516 7900

Ds. H. Végh

Bij de kerkdiensten
Op 13 april a.s. is het Palmzondag. Dan staan we stil bij de intocht van
Jezus in Jeruzalem. Hij deed dit op een ezel en niet op een paard. Hij was
nederig en zachtmoedig. Door lijden ging Hij naar de heerlijkheid.
Diensten in de Stille Week:
Op 17 april a.s. is het Witte Donderdag. Dan hoop ik voor te gaan in de
Emmakerk. We vieren dan met elkaar het Avondmaal. Aanvang: 19.00
uur.
Op 18 april a.s. is het Goede Vrijdag. Dan hoopt rev. L. Warren voor te
gaan in de Ebenezer Church. Aanvang: 9.30 uur.
Op 19 april a.s. is het Stille Zaterdag. Om 21.00 uur is er een Paaswake
in de Fortkerk. Daarin hoopt ds. W. Lolkema voor te gaan. Er is ook een
Doop-bediening.
Op 20 april is het Pasen. We vieren dan de opstanding van de Heer. We
mogen dat uitbundig doen, want de opstanding betekent hoop voor ons.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Onze zieken
In februari moest zr. J.L. Berrenstein –Isenia worden opgenomen in het
ziekenhuis. Haar been moest geamputeerd worden. Zr. Berrenstein is al
een hele tijd bedlegerig. Ze wordt verzorgd door haar kinderen. We
wensen haar en haar kinderen veel sterkte en Gods zegen. We wensen
dit ook de andere zieken toe.
Mocht u in het ziekenhuis opgenomen moeten worden, gelieve u dit te
melden aan de predikant.
Renovatie
De renovatie van onze Emmakerk vordert gestaag. De binnenkant is al
bijna klaar; aan de buitenkant moet nog het één en ander gebeuren. Op
dit moment staan er indrukwekkende steigers om het gebouw. De planning is dat we vanaf Witte Donderdag 17 april weer gaan kerken in onze
kerk. Mocht de planning niet gehaald worden, dan houden we onze diensten nog in de Fortkerk. Let u op de afkondigingen. U kunt ook mijn
website raadplegen: www.freewebs.com/vegh. Daar staat altijd het laatste nieuws. Kijkt u onder “preekbeurten”.
Nu alvast willen wij de Fortkerkgemeente van harte bedanken voor haar
gastvrijheid de afgelopen weken. Jullie hebben ons onderdak verschaft
toen we zelf geen dak boven ons hoofd hadden. We hebben dat zeer
gewaardeerd!
Een vriendelijke groet voor u allen. Ik wens u gezegende Paasdagen toe,
Ds. Hans Végh.
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Nieuwsjet
Jet Baank
De eerste stap
Als u dit krantje leest, zitten we nog middenin de vasten-, lijdens- of
veertigdagentijd.
Een tijd van bezinning, om bijvoorbeeld eens stil te staan bij de vraag:
Hoe ga ik om met mijn medemens, mijn naaste? Hoe is het met mijn liefde naar de naaste gesteld? Jezus is naar de aarde toegekomen
en heeft ons voorgedaan hoe dat moet: je naaste liefhebben. Maar.... volgen wij Zijn voorbeeld wel?
Juist in deze tijd is het goed om een ruzie of een meningsverschil uit te
praten en elkaar te vergeven. En om na een brasa weer als vrienden,
als broeder en zuster, verder te gaan. Weet u dat het oplucht en een
goed gevoel geeft om dan weer verder te gaan? Meestal zitten wij op de
stap van die ander te wachten. Nee, niet doen. Gewoon zelf het initiatief
nemen en erop af stappen. Gelooft u mij, het is alsof er een last van u
afvalt. Ik spreek nu tot u uit ervaring. En weet u dat mijn naaste heel blij
was met mijn stap? Ze belde gelijk anderen op en zo kwam “de bal” bij
mij terug. Fijn toch??
Gewoon doen, zet u die eerste stap...Wees gerust de minste, zoals Jezus
dat ook vaak was. Denk bijvoorbeeld aan de voetwassing (Joh. 13). Maak
gebruik van deze tijd vóór Pasen. Dan kunnen wij samen met een opgelucht, blij en vredig hart het Heilig Avondmaal vieren op Witte Donderdag.
Tip: wacht niet tot de veertigdagentijd, maar zet elke dag de eerste stap
als er iets niet lekker zit.
De Restauratie
Met de restauratie duwen en trekken we naar het einde. Ons streven is
om op zondag 13 april voor het laatst in de Fortkerk te kerken. Eileen
Keasberry moet nog een paar glas-in-loodramen repareren. Dat zal er
schitterend uitzien. Heel Emma zal er met Pasen mooi uitzien. De electriciteit helemaal nieuw, in en rondom Emma helder licht. Zo fijn! De
houten balken bovenin zijn al spic en span schoon, er zat stof op van
meer dan zeventig (!) jaar, echte dikke drab. Het moest met de hand gebeuren, werk van een week. We hopen dat we op Witte Donderdag
onze eerste dienst na de restauratie in Emma kunnen vieren. Al wordt er
door de week aan de buitenkant nog gewerkt, als de binnenkant van Emma maar klaar is.
De ramen en hekwerken zijn er allemaal uit geweest. Iedere keer als ik
bij Emma was, zei ik: “De Heer zorgt voor Zijn huis. De banken kunnen
ze niet door die smalle ramen meenemen”. En ja hoor, grote tegenslag:
op een maandagmorgen waren de raamhaken verdwenen. Zo jammer!!
Weer een onkostenpost van één duizend plus. Dezelfde avond zat er
natuurlijk een security, kost ook weer geld. Maar we zitten niet bij de
pakken neer, we gaan door. Er komen nieuwe raamhaken. Misschien
moest dit gebeuren: de ramen zien er nu mooier uit.
Kerkenraad van Fort en alle gemeenteleden, bedankt voor jullie gastvrijheid. Jullie hebben het toch maar mooi uitgehouden met ons, Emmakerkers. Het was voor jullie ook maar aanpassen met onze aanpak, regels en
franje. Neem bijvoorbeeld dat zingen voor de dienst enz. Wij van onze
kant hebben ook ons best gedaan met het aanpassen. Geweldig dat jullie
ons uitnodigden om bij jullie te kerken. Masha, masha Danki!! De Emmadeuren staan open wanneer jullie een restauratie hebben. Niet vergeten!
Emma inruimen!
De tijd vliegt. Op zaterdag 12 april gaan wij Emma inrichten. Daarvoor
zijn handen nodig. Lieve mensen, komen jullie ons weer een handje helpen? Let op de datum! Wij starten om 9.00 uur in de ochtend.
Wij
wachten op jullie. Vele handen maken licht werk.
Seniorenochtend
De senioren hebben goed de weg gevonden naar De Tamarijn. De op-
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komst was zeer goed. In maart zaten we met vijftien zusters en onze
enige haan - domi Hans - om de tafel. Goede sfeer, vruchtbare discussie.
Zusters, in de maand april hopen we weer in de consistorie van Emma te
zitten. Indien het niet lukt met de restauratie, bel ik wel even. En anders:
tot ziens bij Emma op maandag 14 april, ku Dios ke.
Jongelui
Spannend is de tijd die voor jullie ligt: toetsen, proefwerken en nog erger / spannender: de examens. De eindstreep komt dichterbij. Ga ervoor! Doe je best, houd je huiswerk goed bij, dan komt het zeker goed.
We willen allemaal overgaan of slagen voor ons examen, nietwaar?
Zieken en Bejaarden
Hoe gaat het met u? Wij vergeten jullie niet hoor. O. Fons en T. Hetty,
ook jullie vergeten we niet.
Zie, Hij Leeft
Pasen, feest van licht en leven, midden in de duisternis,
waar het kwaad het hoogste woord heeft en de dood op handen is,
waar de mensen leren zwijgen, bang voor het verkeerde woord,
waar geen recht is te verkrijgen, elke vrede wordt verstoord.
Pasen, feest van licht en leven, regelrecht uit ’t graf vandaan,
open ogen, open oren, om dit wonder te verstaan,
dat geen mens ooit kan vertalen, als de Geest geen woorden geeft,
die ons ongeloof doorbreken: Hij die dood was, zie, Hij leeft.
(Co ’t Hart)
Voor alle mensen die dit kerkblad lezen:
een Goede Stille Week en daarna Gezegende Paasdagen toegewenst.
In Memoriam
Hugo Ludwig Nilo Wesenhagen
Op 18 maart j.l. overleed op 73-jarige leeftijd br. Hugo Ludwig Nilo Wesenhagen, beter bekend als Mano. Zijn heengaan kwam onverwacht.
Br. Wesenhagen werd op 26 september 1940 geboren hier op Curaçao.
Hij was een lieve maar strenge vader en grootvader, zo begreep ik. Voor
zijn vrienden was hij een goede vriend. Hij was sociaal. Waar hij kon,
hielp hij mensen.
Hij heeft verschillende werkkringen gehad. Hij was douanier en hij was
controleambtenaar bij sociale zaken; hij werkte tevens bij de telefoondienst en bij de SVB. Hij deed vrijwilligerswerk bij een politieke partij.
Hij was bij velen bekend. Dertig jaar heeft hij gewerkt bij het Gouvernement. Daarna ging hij op wachtgeld en later met pensioen.
Nu is hij niet meer onder ons, maar hij is geborgen bij zijn hemelse Vader. Br. Wesenhagen bad elke dag tot zijn hemelse Vader. Af en toe ging
hij ook naar de kerk, waar hij samen met de gemeente de naam van zijn
Heer groot maakte.
Op 22 maart j.l. hebben we afscheid van hem genomen. Er was een korte rouwplechtigheid bij El Señorial. Hierin stond Ps. 121 centraal. De
dichter reist als pelgrim naar Jeruzalem om God daar in de tempel te
aanbidden. Hij verwacht hulp van zijn Heer, want de reis is gevaarlijk. Hij
vertrouwt erop dat God zijn ingang en zijn uitgang bewaakt van nu tot in
eeuwigheid. Als gelovigen zijn wij pelgrims, die op weg zijn naar het hemelse Jeruzalem. De weg daarheen is geopend door het offer van Jezus
Christus. Hij offerde zijn leven aan het kruis om ons met God te verzoenen.
Na de rouwplechtigheid werd br. Wesenhagen bijgezet op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg.
God trooste zijn vrouw en kinderen en verdere familie.
Ds. Hans Végh
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Kerk en Jeugd
Jeugdraad:
Zr. F. Da Costa Gomez 432 6331 (w)
526 1566 (c)

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

Youth- and Children Service March 16, 2014
Ludmilla Samson
The theme for this service was “Our Super Hero & Temptation”. Scriptures readings were Psalm 91, James 1: 13-18, Matthew 4, 1Corinthians ? : 10-13.
The New Generation and the Watermelon Bible Club portrayed a children’s choir practice that was held in the season of “Lent”. In this play
two of them were discussing the power of Bat Girl and Superman. They
kept on comparing the one to the other. Both of them were measuring
their strengths. Superman saying that he is faster than a speeding bullet
and more powerful than a locomotive, while Bat Girl was saying that she
is queen of the super heroes and faster than three speeding bullets.
One of the characters, Tom, was very quietly reading a book while this
argument was going on. This because he was told by one of the kids that
he couldn’t sing. At a given moment he said: “Hold it! This is not going
to be much fun if you two argue the whole time. “
This is where was shown that after all that Jesus has been through, He is
and always will be our Super Hero. Satan came to Jesus, knowing that
after forty days He would be hungry and vulnerable to everything that he
offered and showed Jesus. But Jesus never gave in.
You see, when God created the world it was created perfect and without sin. However, sin came into the world (Adam and Eve), money (we
always want more than we need), alcohol (often abused). We can say the
same for beauty, power, food and technology. These are all temptations.
But the way of Jesus shows you how to overcome these temptations.
Just remember why you are here in the first place. Your life is a gift from
God. And using your gift to help others is your gift to God. If anyone
tells you the contrary, just say: “No, I want to be like Jesus.”
After hearing this Tom jumped up and said: “I don’t want to be any Superman, I want to be like JESUS. He is the only Super Hero”. The other
kids told him that he was crazy and that Jesus Is not faster than a locomotive, He can’t bend steel bars with His bare hands, that He is not indestructible and He doesn’t even have a song. Real super heroes have
super hero songs. Tom said to them: “Jesus is stronger and faster and
completely in-destructible. His super cape is way past awesome and you
should hear His songs.” This is when the kid’s choir sang: Were you
there when they crucified my Lord? - Were you there when they laid
Him in the tomb? - Were you there when the sun refused to shine? Were you there when He rose up from the grave?
He rose up from the grave? This is something that no other Super Hero
can ever do. Only Jesus ever did this. Yes, He came alive again. After
listening to Tom’s explanation, the other children also agreed with him
that Jesus is our Super Hero. The play ended with the youth and children
choir singing: “How Great Is Our GOD.”

Diakonie zondag

April 2014 VPG NIEUWS

Centrale Kerkenraad
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Ik wens een ieder gezegende en vredige paasdagen en bid dat het wereldwijd gedenken van Jezus’ offer een aanzet mag zijn tot werkelijke
wereldvrede.
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen.

Voorzitter: Hanco de Lijster
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Enenezer church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez
Fortkerk: Wim Lolkema
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten
Leander Warren
Kerkvoogdij: André Lorier
Diakonie: Lia Vliegenthart-de Mees

hanco.de.lijster@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com
w.lolkema@gmail.com
korabrivo@hotmail.com

510 4753
513 8909
520 3015
526 1566
747 0691
767 6920

LeanderWarren@yahoo.com
Lorier.kooi@gmail.com
vlieglia@gmail.com

465 70 61
685 24 79
525 33 38

Van de praeses
Hanco de Lijster
Kerkdienst in Ebenezer op 16 maart
Op zondag 16 maart werd de kerkdienst in de EbenezerChurch verzorgd door de jeugd. Het zangkoor bestond uit jeugdige kerkleden, de
schriftlezingen werden gedaan door de jeugd en de preek werd uitgevoerd in de vorm van een sketch, uiteraard ook door de jeugd. Er waren
twee drummers die elkaar afwisselden. Kortom, een mooie, frisse en
leerzame dienst. Leerzaam in die zin dat de boodschap leuk en duidelijk
overkwam en leerzaam om te zien dat de Ebenezer-Gemeente begrijpt
hoe ze de jeugd in deze tijd bij de kerk kan betrekken. Ik raad de twee
zusterkerken van harte aan bij de volgende jeugddienst eens een kijkje te
gaan nemen. Dit was niet een jeugddienst die door ouderen geleid werd
en waarbij een groepje jeugd bij een aantal gedeeltes van de liturgie wat
inbreng had, maar een dienst die vrijwel volledig door de jeugd werd
gedaan. Ik heb er enorm van genoten. Nogmaals, mijn complimenten.
Centrale Kerkenraad
Tijdens de CK-vergadering van 17 maart werd het idee geopperd om
meer aan public relations te gaan doen. Via de traditionele media, maar
ook via onze website. Wie van u of jullie wil uw kerk daarmee helpen?
Wij denken aan twee á drie enthousiaste personen die zich over de public relations van de VPG willen gaan ontfermen. Geef uw naam door aan
de persoon die uw wijkkerkenraad vertegenwoordigt in de CK.
Tijdens dezelfde CK-vergadering werd het volgende besproken. Het is bij
Hernhutters en ook bij vele Evangelische Broedergemeenten wereldwijd
de traditie om op de vroege paasmorgen hun overledenen te gedenken
en de opstanding van Jezus Christus te vieren. De nieuwe dominee van
de EBG op Curaçao wil deze gewoonte dit jaar op Curaçao introduceren. Op Paasmorgen houden de EBG-leden, begeleid door een blazersensemble, een kaminata vanaf de MaranathaKerk te Mundo Nobo naar
de Protestantse Begraafplaats aan de Roodeweg alwaar zij, in de serene
rust van de begraafplaats, de opstanding van de Heer zullen gedenken en
vieren.
Stille Week en Pasen
We zijn in de veertigdagentijd en bereiden ons voor op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Pasen. Dagen waarop we het laatste avondmaal
in Jerusalem, het verraad door Judas, de gevangenneming van Jezus in de
Hof van Getsemané en zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha
gedenken. En we vieren zijn opstanding uit de dood. Ieder jaar mogen wij
weer (iedere dag) in dankbaarheid stilstaan bij het enorme offer van Jezus. Hij heeft datgene gedaan waartoe wij niet in staat zijn. Voor al onze
zonden heeft Hij betaald. Door Zijn bloed zijn wij gered. En indien wij dit
ook werkelijk geloven staan de Hemelpoorten voor ons open. Laten wij
daarvoor onze dankbaarheid tonen en trachten te leven op de manier
die Hij ons heeft geopenbaard in de Bergrede, door de vele gelijkenissen
en vooral door Zijn eigen voorbeeld.

Preases centrale kerkenraad
Krijnie Wout
Zoals u allen ongetwijfeld bekend is, is br. Hanco de Lijster de preases
van onze VPG. Hij bekleedt deze functie binnenkort twee jaar. Br. de
Lijster heeft zich de afgelopen twee jaar ten volle voor de VPG ingezet.
Ondanks dat deze functie veel (vrije) tijd vraagt, beleeft hij hier veel
plezier aan.
Artikel 2 van ordinantie 5 van de kerkorde bepaalt dat de zittingsperiode
van de preases twee jaar is en éénmaal met twee jaar verlengd kan
worden. Bij verlenging dienen andere leden in de gelegenheid gesteld
worden andere kandidaten voor de functie van preases voor te dragen.
Br. de Lijster heeft de CK laten weten dat hij voor een volgende
periode beschikbaar is en zich dientengevolge herkiesbaar stelt.
Voordat de zittingsperiode van de huidige preses door de CK met twee
jaar verlengd kan worden, stelt de CK u graag in de gelegenheid om
kandidaten voor de functie van preses voor te dragen. De CK ziet uw
voordrachten graag tegemoet.
Krijnie Wout-de Geus
Scriba
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Ordinantie 5
Artikel II De verkiezing van de preses.
1.
Kandidaten voor de functie van preses dienen belijdend lid van
de Kerk te zijn
en tevens: trouw protestants-christelijk gelovig; van onbesproken gedrag (1 Timoteüs 3 : 1-7); rechtvaardig; een trouwe kerkganger; te beschikken over dienende leiderschapskwaliteiten;
actief in doordeweekse kerkactiviteiten. In hem of haar dient de
vrucht van de Geest zoals beschreven in Galaten 5:22 herkenbaar te zijn. Predikanten komen, gezien hun werknemersverhouding tot de Kerk, niet in aanmerking voor deze functie;
2.
De voordracht van kandidaten geschiedt als volgt:
a: leden van de Kerk van 18 jaar of ouder - niet leden van de Centrale Kerkenraad - kunnen schriftelijk kandidaten voordragen,
mits de voordracht van elke kandidaat wordt ondersteund door
minstens tien met name genoemde leden en deze voordracht
voorzien is van de handtekeningen van die tien leden;
b: de Centrale Kerkenraad dient een kandidaat voor te dragen. Het
initiatief hiertoe wordt genomen door het moderamen. De
voordracht geschiedt bij besluit van de Centrale Kerkenraad;
3.
De uitnodiging aan de leden om kandidaten voor te dragen geschiedt door het moderamen - uiterlijk drie maanden voordat er
een vacature zal zijn - middels een oproep in het kerkblad. In
spoedeisende gevallen kan van deze termijn worden afgeweken;
4.
De periode voor het voordragen van kandidaten is vier weken
na het verschijnen van het kerkblad van de VPG. In de uitgave
van het kerkblad, verschijnend na de sluiting van de voordrachtperiode, maakt het moderamen de kandidaten bekend, onder
vermelding van de datum waarop - in een VPG gemeenteavond de verkiezing zal plaatsvinden. Dit wordt ook in een kanselboodschap afgekondigd. Tussen de data van bekendmaking en verkiezing liggen minstens drie weken;
5.
De verkiezing staat onder leiding van een uit drie leden bestaande verkiezingscommissie, benoemd door het moderamen uit de
leden van de Centrale Kerkenraad. Het stemmen geschiedt
schriftelijk;
6.
Mochten er door de leden van de Kerk geen kandidaten zijn
voorgedragen, dan wordt de kandidaat van de Centrale Kerkenraad geacht te zijn gekozen tot preses en komt de verdere verkiezingsprocedure te vervallen;
7.
Alvorens in functie te treden wordt de gekozen preses bevestigd
tot ambtsdrager met speciale opdracht;
8.
De uitslag van de verkiezing wordt, tijdens de gemeenteavond
waarop de verkiezing plaats vindt, bekend gemaakt en daarna
gedurende twee zondagen afgekondigd van de kansels alsmede in
het kerkblad;
9.
De zittingsperiode van de preses van de Centrale Kerkenraad is
twee jaren;
Voor verlenging van de zittingsperiode van de preses dient een
verkiezing te worden uitgeschreven overeenkomstig de bovengenoemde procedure;
De zittingsperiode van de preses kan éénmaal met twee jaar
worden verlengd.
12.
Bij tussentijds aftreden wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe
preses gekozen met in achtneming van dit artikel.

MetElkaar
Marjan Lolkema
Deze fondsenwervingsactie is een groot succes! Tijdens de workshop
mozaïeken zijn de mooiste creaties in wording onder de deskundige leiding van Lia Vliegenthart.

Volgende maand een foto met het eindresultaat!
En de pannenkoeken blijken bij zonsondergang en in goed gezelschap
toch beter te smaken dan elders. Ik nodig u uit om van de gastvrijheid
van Esther en Pieter Jan gebruik te maken. Voor de kinderen die bijles
wiskunde krijgen van Friedeman Hasselbank verwacht ik dat deze moeilijke materie door zijn deskundige uitleg wat duidelijker wordt en ze betere cijfers halen op school. De workshop schilderen gaat later in het jaar
misschien nog door. Meldt u aan bij Nel An van Eenennaam. Het uitgebreide aanbod van haar man Johan blijkt in een behoefte te voorzien.
Nieuw is het aanbod van Maria Muller. Iedereen die haar kent weet dat
ze op een bijzondere wijze mensen weet te inspireren. Ze maakt mij wel
heel nieuwsgierig met haar aanbod… (zie achterpagina)
Wilt u uw kennis, vaardigheden, tijd ook inzetten voor het wijkfonds van
de Fortkerk? Op Koningsdag 30 april kunnen we uw handen en tijd gebruiken voor de verkoop van boeken en ander materiaal op de markt op
het Wilhelminaplein. We staan voor het gerechtsgebouw. Heeft u geen
tijd om áchter de kraam te staan, dan zien wij u graag vóór onze kraam.
We kunnen ook nog goed verkoopbare spullen gebruiken.
We verkopen ook pennen, ansichtkaarten, lepeltjes, tegeltjes en koelkastmagneten van de Fortkerk. Ook hebben we nog een paar unieke
prachtige beschilderde drijfhout Fortkerkjes. En het boek Tussen Dood
en Recht van Els en Henk Langenfeld over de geschiedenis op en rond
het Wilhelminaplein, met onder andere een boeiend verhaal over Fo’i
porta, de oude protestantse begraafplaats. Weg is weg! (in de voorverkoop verkrijgbaar via mar.lolkema@gmail.com)
Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij degene die in de advertentie staat
vermeld. Wilt u uw eigen dienst aanbieden, de spelregels weten of meer
informatie? Of zoekt u hulp bij iets?
Meldt u bij mij.
Ideeën voor jouw aanbod?
mar.lolkema@gmail.com; 7470691
Excursie met uw boot?
Rondwandeling door de stad?
Klusjes in huis?
Computerhulp?
Muziekoptreden?
Samen iets maken voor Koningsdag?
Rondleiding door uw bedrijf?
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Deze professioneel gemaakte en prachtige,
gedetailleerd uitgevoerde Fortkerkjes van
een hoge kwaliteit keramiek kunt u kopen.
Te bestellen en af te halen bij het kerkelijk
bureau:
Tel.: 461 1139; E-mail: vpg-cur@curlink.com
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor
uw bedrijf. Bij afname van grotere aantallen
kan uw eigen tekst op de achterzijde vermeld worden. Houdt u dan rekening met
een levertijd van twee maanden.

De steppe zal bloeien

Ilse (ku Eileen) ta traha hopi druk p’e kèrki !
Nieuwe glas-in-lood ramen voor de Emmakerk

De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken, de steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op, het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Huub Oosterhuis

Geloofsopvoeding

Avond over geloofsopvoeding: maandag 12 mei,
19.30 uur, De Flamboyant
Deze avond is bedoeld voor ouders van wie de kinderen vijf t/m tien jaar
geleden zijn gedoopt. Dus in de periode 2004 t/m 2008. De Doop van
een kind is immers niet vrijblijvend; niet voor de ouders, maar ook niet
voor de kerk. Vandaar deze VPG-toerustingsbijeenkomst. De avond
vindt plaats op 12 mei in De Flamboyant bij de Emmakerk van half acht
tot negen uur en zal worden geleid door de VPG-predikanten. Samen
hopen we ons te bezinnen op de uitdaging van het (gelovig) opvoeden
van kinderen in deze tijd en elkaar daarvoor handvaten aan te reiken.
Met de aanwezigen zal worden besproken of zij belangstelling hebben
voor een tweede aanvullende avond op een nader te bepalen datum.
Opgave: aub vóór 12 mei bij uw wijkpredikant. Dus bij L. Warren,
W. Lolkema of H. Végh.
Namens de predikanten. W. Lolkema.
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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
Gezocht
Iemand die de opmaak van VPGnieuws wil verzorgen.
Aanmelden bij de redactie; vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
dit goed kunnen gebruiken.
vlieglia@gmail.com; 525 3338

Zoekt u een hulp in de huishouding, een oppas of een
handje in de tuin? De diakonie
kent mensen die graag willen werken. Lia Vliegenthart-de Mees

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak uw
vaste vrijwillige bijdrage over
2013 en/of 2014 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar
en uw naam of betaal contant op
het kerkelijk bureau.

Verkoop en verhuur van chalets

Contactpersoon Marjan Lolkema-van Vuuren. mar.lolkema@gmail.com; 7470691. Voor
het aanbieden van uw dienst en voor het krijgen van informatie over de
spelregels. Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles
Nederlandse taal
Hebreeuws voor beginners
Bijbelkennis
Werken met de iMac computer/laptop. (OSX)
Stamboom opzet
(kwartierstaat)
Eén lesuur per week à F 20,— De
duur hangt af van de vaardigheid v/d
leerling.
Johan van Eenenaam
navan1en1@gmail.com 4615970

Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en
HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt
aantal plaatsen. Sunset Heights. Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

Schrijven van gedichten
Leer de dichtvormen Haiku en Sonnet. Met voorbeelden.
Eén lesuur per week à F 20,— De
duur hangt af van de vaardigheid v/d
leerling.
Johan van Eenenaam
navan1en1@gmail.com 4615970

Pancakes@sunset
Kom bij ons thuis op de porch met prachtig uitzicht op zee,
genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven.
De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.
Rif St. Marie.
F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon

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

Met Elkaar

Vraag
Kraam op Koningsdag

Samsung tablet Galaxy
Iemand zoekt iemand die in een paar
lessen kan uitleggen wat ze allemaal
kan met haar tablet. Meldt u aan bij
mar.lolkema@gmail.com

Verkoop van boeken en zelfgemaakte
snuisterijen. Wie wil helpen? Wie
maakt leuke hebbedingetjes? Wie
kweekt planten? Wie heeft boeken?
Marjan Lolkema-van Vuuren;
mar.lolkema@gmail.com; 7470691

Een cadeautje voor mezelf…om te vieren met elkaar
Op een vrijdag- of zaterdagochtend komen we bijeen: samen ‘zitten’ - wie weet
‘ontdekken’ van iets waarvan je je niet zo bewust bent. Het uitwisselen van
gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op papier of op
een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 – 11.30 uur.
Maria Muller, tel. 737 8323. E-mail: mariamullerdidi@gmail.com
Bij aanmelding hoort u de locatie en het tarief voor deelname.

Fundraising
Ebenezer
church

