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Hervormingsdag 

Op vrijdag 31 oktober j.l. was het Hervormingsdag. 

We herdachten toen in een dienst in de Fortkerk 

dat Luther op 31 oktober 1517 de 95 stellingen 

aansloeg op de deur van de Slotkapel in Witten-

berg. Deze stellingen waren gericht tegen de aflaat-

handel die met name door de monnik Tetzel werd 

gevoerd. Door een aflaat te kopen kreeg men ver-

geving van de zonden. De opbrengst van de handel 

was bestemd voor de bouw van de St. Pieter in Ro-

me. 

 

Door geloof alleen 

Maarten Luther (1483-1546) was in het klooster 

tot de ontdekking gekomen dat de mens gerecht-

vaardigd wordt door het geloof alleen.                                                                                                    

Luther was al langere tijd in een geestelijke crisis. 

Hij worstelde met de vraag: 

“Hoe krijg ik een genadig God 

in de hemel? Wat moet ik 

doen, zodat God mij straks in 

genade aanneemt? Kan ik dat 

bereiken door goede werken?” 

In het klooster ontdekte hij de 

Romeinenbrief opnieuw. Daar 

las hij Rom. 1:17: “De recht-

vaardige zal leven door geloof”. 

Het was alsof Luther de schel-

len van de ogen vielen. Hij 

voelde zich bevrijd. 

Luther was een energiek mens. Met alle kracht die 

in hem was, verbreidde hij zijn leer. Bovendien be-

streed hij de misstanden die er waren in de Rooms-

katholieke kerk van de middeleeuwen. Te noemen 

valt: de verering van Maria en de heiligen, het paus-

dom, de transsubstantiatieleer en het beroep op de 

traditie. 

 

De kerk hervormen 

Luther wilde de kerk van binnenuit hervormen. Het 

is nooit zijn bedoeling geweest een nieuwe kerk te 

stichten, maar hij werd ertoe gedwongen. De paus 

riep hem op zijn leer te herroepen, maar hij wei-

gerde. Daarop werd hij in de ban gedaan (1520). Hij 

was nu vogelvrij verklaard. Op een gegeven ogenblik 

ontvoerden zijn vrienden hem naar de Wartburg, 

want zijn leven liep gevaar. Maar ook daar zat hij niet 

stil. In drie maanden vertaalde hij het Nieuwe Testa-

ment in het Duits. Voorwaar geen geringe prestatie! 

Later heeft hij ook het Oude Testament in het Duits 

vertaald. Want hij wilde dat iedereen de Bijbel kon 

lezen in zijn eigen taal. Tot dan toe was de Bijbel 

beschikbaar in het Latijn, de taal van de kerk. En al-

leen priesters lazen de Bijbel en legden die uit.                                                                                         

Voor Luther was de uitleg van de Bijbel heel belang-

rijk. Hij was dan ook hoogleraar in de Bijbeluitleg 

aan de Universiteit van Wittenberg. Hij heeft veel 

colleges gegeven over het Oude en Nieuwe Testa-

ment; hij schreef commentaren op Bijbelboeken; in 

zijn preken legde hij de Bijbel voor het volk uit. De 

kerken zaten bij hem vol. Het volk hongerde naar 

het Evangelie. 

Luther had veel medestanders. 

Te noemen valt keurvorst Frede-

rik de Wijze. Zij zagen ook dat 

de kerk hervormd moest wor-

den. Maar Luther had ook veel 

tegenstanders: de paus en de 

bisschoppen en tenslotte ook de 

keizer. Keizer Karel V ontbood 

hem naar de Rijksdag in Worms 

om verantwoording van zijn leer 

af te leggen. Luther zei: “Alleen 

als iemand mij vanuit de Heilige 

Schrift kan aantonen dat ik fout ben, herroep ik mijn 

leer”. Maar hij liet zich niet overtuigen. Hij zou bij 

die gelegenheid de legendarische woorden gezegd 

hebben: “Hier sta ik, ik kan niet anders”. 

 

De drie sola’s  

De leer van Luther is samen te vatten in de drie 

“sola’s”: sola fide, sola Scriptura en sola gratia. 

“Sola” is het Latijnse woord voor “alleen”. Alleen 

door het geloof, alleen door de Heilige Schrift, alleen 

door genade wordt de mens behouden. Ik ga hier 

nader op in.  

Alleen door het geloof behouden - betekent: men 

wordt niet behouden door goede werken, want de 

mens kan de wet niet doen voor de volle honderd 
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Een profeet met lef! 
I Koningen 17: 7 t/m 16 

 
Ds. W. Lolkema 

Meditatie 

“Bestaat God wel?” De kerk moet daarop inspelen. 

 

Belemmert het nadenken over je protestantse roots de oecumenische 

ontwikkeling? Ik denk van niet. Je komt in het oecumenische gesprek met 

heel je achtergrond, met je roots. Die neem je mee. Dat doen Rooms-

katholieken, protestanten en pinksterkerken. Het gesprek moet plaats-

vinden met open vizier en met respect voor de geloofsbeleving van de 

ander. Soms maken we karikaturen van de standpunten van anderen. 

Door een open gesprek kunnen die bijgesteld, ja zelfs afgebroken wor-

den. We leren elkaar dan beter te verstaan. We leren dan ook dat er 

misschien wel meer overeenkomsten zijn dan verschillen. 

 
Literatuur: 

W.J. Kooiman: Luther – zijn weg en werk -, Amsterdam 1962 (= Carillon-reeks 

3) 

G. Ritter: Luther in leven en werk, Utrecht-Antwerpen 1962 (=Aula 90) 

V.H.H. Green: Luther and the Reformation, London 1974 

C. Andresen en G. Denzler: Wörterbuch der Kirchengeschichte, 2. Überarbei-

tete Auflage, München 1984 

W. Härle en H. Wagner: Theologenlexikon. Von den Kirchenvätern bis zur Ge-

genwart, München 1987 

 

Ds. Hans Végh 

Als men in het Jodendom een groot feest viert, wordt er een stoel voor 

hem klaargezet: voor Elia. Want hij is in het joodse denken één van de 

grote (zoniet de grootste) profeten. Elia is de profeet die alles goed zal 

en kan maken. Hij is erbij, samen met Mozes, als Jezus op de berg ver-

heerlijkt wordt. Jezus Christus staat als het ware op zijn / hun schouders.  

We kunnen veel van Elia leren. Zeker als het gaat om vertrouwen. Maar 

ook voor wat betreft krachtig en welbewust handelen. En we hebben 

allemaal van die mensen nodig. Mensen die ons iets te zeggen hebben. En 

met wie we ons graag identificeren. Zodat we zelf leren om de juiste 

weg te gaan.   

 

Het is me nogal wat, dat je je door de Here God laat sturen naar een 

vrouw in Sarefat die je helemaal niet kent. Maar Elia vertrouwt erop dat 

zijn Heer voor hem altijd het beste wil. En dat Hij altijd voor hem zorgt. 

En dus gaat hij. Als God je op weg stuurt, kom je goed terecht. Maar je 

weet niet altijd in wat voor situatie je terecht komt.  

Kijk maar hier: Elia zit zonder water. 

En vermoedelijk ook zonder voedsel. 

Nee, het leven als profeet is geen 

vetpot. Heb je geluk, dan is er een 

rivier. En dan zijn er dieren die je aan 

voedsel helpen. Heb je pech, dan zul 

je toch echt op pad moeten. Maar 

nooit zonder je God! 

 

En dan zie je de kracht van Elia. Aan 

een voor hem vreemde vrouw vraagt 

hij om water en brood. Ja, als je ver-

der wilt – en als je wilt overleven – dan moet je wel durven. Je kunt wel 

zeggen: God is bij mij en Hij zal mij helpen, maar je zult toch zelf een 

eerste stap moeten zetten.  

Alleen, deze vrouw heeft niet veel. Maar net genoeg – en eigenlijk te 

weinig – voor zichzelf en haar zoon. Dus hoe gaan twee mensen die alle-

bei tekort komen dit oplossen?  

In deze situatie loop je de kans dat er een fikse strijd gevoerd gaat wor-

den om te overleven. Wie is de sterkste? The survival of the fittest, dat 

zie je hier. De sterkste zal het redden.  

procent. Hij is en blijft een zondaar. Daarom heeft hij Gods genade en 

vergeving nodig. Door het geloof kan hij die aanvaarden. 

Alleen door de Heilige Schrift betekent: de Rooms-katholieke kerk kende 

naast de Heilige Schrift als bron van openbaring ook de traditie als bron 

van openbaring. Daarin speelden kerkvaders, pausen en concilies een 

belangrijke rol. God sprak ook door hen. Luther moest van dat laatste 

niets weten. Ook kerkvaders, pausen en concilies konden fouten maken. 

Daarom viel hij terug op de Heilige Schrift als enige uitgangspunt voor 

het geloof. “Terug naar de bronnen” was overigens ook het devies van 

de beweging van de Renaissance, die ook in die tijd van zich liet spreken.  

Alleen door genade tenslotte betekent: de mens wordt niet behouden 

door eigen verdienste, maar door Gods genade alleen. De mens heeft 

geen recht op behoud, mag dit alleen in genade ontvangen.              

Soms wordt aan de drie “sola’s” ook nog het “solo Christo” toegevoegd: 

alleen door Christus worden we behouden. Jezus Christus is de enige 

die ons redden kan van Gods straf op de zonden, van zonde en dood. 

Jezus zegt ook ergens: “Wie in Mij gelooft heeft het eeuwige leven” en 

“Alleen door Mij komt gij tot de Vader”. 

Ook in de sacramentsleer verschilde Luther met de toenmalige kerk. Hij 

erkende slechts twee sacramenten in plaats van zeven, namelijk Doop en 

Avondmaal. En de transsubstantiatieleer van de Rooms-katholieke kerk 

verwierp hij. Volgens deze leer veranderen brood en wijn tijdens de mis 

in lichaam en bloed van Christus. Luther was wel van mening dat Chris-

tus op de een of andere manier fysiek aanwezig was in het avondmaal 

(zie onder). 

 

Tegenstanders en voorlopers 

Luther was een strijdbaar man. Hij keerde zich niet alleen tegen de 

Rooms-katholieke kerk maar ook tegen de “Schwärmer” en de joden. 

De “Schwärmer” waren mensen, die zich beriepen op de Geest en niet 

zozeer op het Woord. Luther zag hier het gevaar van subjectivisme. De 

joden bestreed hij omdat hij teleurgesteld was, dat zij zijn leer niet aan-

vaardden. Hij kwam ook in botsing met een man als Desiderius Erasmus. 

Deze leerde de vrije wil van de mens, terwijl Luther van oordeel was, 

dat de wil van de mens niet meer vrij was, maar slaaf van de zonde. Ten-

slotte kreeg hij ook de boeren als tegenstanders. Hij steunde hun op-

stand tegen onrecht en uitbuiting niet. 

De beweging van Luther stond niet op zichzelf. De voorgaande eeuwen 

waren er al mensen en bewegingen geweest, die ontevreden waren met 

de koers van de kerk en een hervorming nastreefden. We noemen hen 

de voorlopers van de Reformatie. Te denken valt aan figuren als Petrus 

Waldus, Jan Hus en John Wicliff. Ook in het monnikendom wilden velen 

een hervorming van de kerk. 

Niet alleen in Duitsland broeide het, ook in Zwitserland. Daar wilde 

Huldrych Zwingli de kerk hervormen. Maar hij kwam met Luther in bot-

sing over de avondmaalsleer. Terwijl Luther leerde, dat Jezus Christus 

fysiek in het Avondmaal aanwezig was “in boven en onder” brood en 

wijn (de consubstantiatieleer), leerde Zwingli, dat het Avondmaal louter 

een gedachtenismaal was. Beiden kwamen niet tot overeenstemming, 

ook niet in het godsdienstgesprek van Marburg (1529). 

De reformatie van Luther had grote gevolgen voor Duitsland en de rest 

van Europa. Sommige gebieden in Duitsland bleven Rooms-katholiek, 

andere werden protestants. Dat hing van de vorst af. In de Nederlanden, 

Polen en Hongarije kreeg de Reformatie grote invloed, maar in deze laat-

ste twee landen werd ze later teruggedrongen door de Contra-

Reformatie. Ook Scandinavië  werd gewonnen voor de Reformatie van 

Luther. In deze landen ontstonden lutherse staatskerken. 

 

Enkele kanttekeningen 

Hoe moeten we vandaag de dag staan tegenover de Reformatie? Ik denk 

dat het waardevol is geweest, dat Luther misstanden uit de weg heeft 

willen ruimen en teruggegrepen heeft op de Bijbel als Woord van God 

en enige regel voor ons geloof en leven. 

 

Is de Reformatie een eindpunt van een theologische ontwikkeling? Ik 

denk van niet. De Reformatie keek niet zozeer vooruit als wel terug: 

terug naar Gods Woord. Maar de tijden zijn veranderd. We leven in een 

tijd van secularisatie. In Europa is die heel sterk. De vraag van mensen nu 

is niet zozeer: “Hoe krijg ik een genadig God in de hemel?” als wel: 
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Redactioneel 

Iedereen kan het 

René Gude – de Nederlandse Denker des Vaderlands - heeft samen met 

Wim Brands een boekje geschreven. Het heet: Sterven is doodeenvoudig. 

Iedereen kan het. In Dagblad Trouw las ik een interview met René Gude, 

geboren in 1957. Hij is filosoof. In 2011 kreeg hij te horen dat hij nog 

tien procent kans had om twee jaar te leven. Maar – zegt hij nu – dat is 

toch mooi al weer drie jaar geleden!  

In 2012 schreef hij in het NRC zijn “laatste woord”.  Maar, zegt hij heel 

realistisch: Ik heb nog nooit zoveel gekletst als sindsdien. En: ik heb nog 

nooit zo hard gewerkt als sinds ik arbeidsongeschikt ben verklaard! In-

middels denkt men nu dat hij het eind van het jaar 2014 niet gaat halen. 

Hij was onlangs ook voor het laatst bij De Wereld Draait Door.  

Hij vertelt dat het ontzettend lastig is om je ervan bewust te zijn dat er 

iets (voorgoed) aan het aflopen is. Daar hebben we in het dagelijks leven 

geen categorieën voor. Geen denkvormen. Dus ook als je stervend bent, 

blijf je je druk maken over pietluttigheden. Want zo zit het leven nu een-

maal in elkaar.  Je leven wordt mede gevormd door kleine, dagelijkse 

fluttigheden (zoals Gude ze noemt).  

Het moeilijke van zo’n fase van ziekte is dat de vaste punten – die bij je 

gezonde leven horen – verdwijnen. En vaste punten in je ziekte worden 

je niet gegeven. René Gude grijpt dan als filosoof terug op de sceptici die 

vinden dat je moet kunnen leven met onzekerheid.  

In het interview kom ik ook de gedachte tegen die ik lang geleden hoor-

de van iemand van onze kerkelijke gemeente: Als de dood er is, ben ik er 

niet. En zolang ik er ben, is de dood er niet. Vooral dat eerste is natuurlijk 

nog de vraag.  

Het hele interview ademt een geest van realisme. Gude zegt dan ook, in 

een ander interview: je moet het beest in de bek kijken! Natuurlijk reali-

seer ik me dat het lang niet iedereen gegeven is om zo te denken. Niet 

iedereen heeft dit denkvermogen. En ook niet iedereen krijgt de tijd om 

zo te denken. Ook zijn de gedachten van dhr. Gude in het geheel niet 

gevoed door gedachten over een leven na dit leven. Ongetwijfeld is hij 

van die gedachten op de hoogte!  Maar hij heeft ze – voorzover ik hier 

kan zien – niet tot een onderdeel van zijn denken gemaakt. Met de in-

houd van wat hij denkt zou ik als dominee nooit - laten we zeggen - tot 

een acceptabele overdenking bij een uitvaart kunnen komen. 

Maar dat hoeft ook niet. Daarvoor kennen we de Bijbel.    

Maar ik voel wel het denken van een vechter als ik hem lees. Iemand die 

niet opgeeft. Iemand die denkt en schrijft zolang hem de tijd wordt gege-

ven. Iemand die werkt zolang het licht is. En dat is mooi om door te ge-

ven aan jou en u als lezer van dit blad.   

 

Natuurlijk staat er nog veel meer in deze uitgave van VPG-Nieuws. De 

redactie wenst u veel genoegen toe bij het lezen van dit blad. Tot de vol-

gende keer: zondag 7 december. Dan ontvangt u een blad voor twee 

maanden.   

Namens de redactie. W. Lolkema.  

Eigenlijk komt Elia gewoon brutaal over. Als de vrouw zegt: ik heb haast 

niks meer, over enige tijd zijn mijn zoon en ik allebei dood – dan zegt 

Elia: allemaal goed en wel, maar bak nou eerst maar iets voor mij. En 

daarna kun je voor jezelf zorgen. Maar hij zegt er nog iets bij: God zorgt 

er zeker voor dat het allemaal goed komt.  

De vrouw kan nu zeggen: wegwezen jij! Laat mij mijn eigen boontjes 

doppen en dop jij de jouwe. Maar ze kan ook zeggen: OK, ik vertrouw 

je. Of liever: ik vertrouw op jouw God.    

En dan is hier dus niet alleen kracht in het spel – eventueel brute kracht 

– maar vooral vertrouwen. Want daar kiest deze vrouw voor. Ik ver-

trouw op je God. Ze zegt het niet, maar ze handelt er wel naar. Elia ver-

trouwt op zijn God. En de vrouw vertrouwt weer op de God van Elia. 

En ze worden niet beschaamd.  

 

Paus Franciscus belegde onlangs in Rome een conferentie voor zijn am-

bassadeurs om te spreken over de dreiging die uitgaat van IS. IS is sterk 

en onthoofdingen en lijfstraffen komen meer en meer voor. Wat een 

afgrijselijke ontwikkeling! En al helemaal als je denkt aan vredelievende 

en goedwillende moslims die maar al te graag iets willen maken van hun 

leven en van de samenleving. Als we niet oppassen worden zelfs zij door 

dit soort extremisme in een kwaad daglicht gesteld. Geheel ten onrech-

te!  

Ik hoop zo dat ook de Paus vasthoudt aan een stevige en welbewuste 

houding. Tot nu toe bewijst hij zich vaak als een Heilige Vader met lef. 

Maar ook hoop ik dat nooit het vertrouwen zal verdwijnen dat uiteinde-

lijk alles in deze wereld goed zal komen. Zelfs in deze dramatische inter-

nationale situatie.   

 

 

Woensdag 12 november. Zondag 16 november 

                                                                                                                                                                         

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 ver-

snaperingen aanwezig. Een vrijwillige financiële bijdrage wordt op prijs 

gesteld. De eerstvolgende filmavond is op woensdag 12 november.  

 

De film die dan wordt vertoond heet Russian Doll. Deze film is uit 2001 

en duurt 83 minuten. Hij behoort tot de categorie comedy. Er wordt 

Engels gesproken. 

 

Op zondag 16 november om 17 uur (zelfde locatie) vertoont Chazzan A. 

Tracht de bijzondere film Fiddler on the Roof. Deze behoort tot de cate-

gorie Golden Oldies, is uit 1971 en duurt ongeveer drie uur. Het is echt 

een klassieker. Er wordt Engels gesproken. Het is qua genre een muzi-

kaal drama, de verfilming van een wereldberoemde Broadway-musical.  

Het verhaal speelt zich af in het Oekraïense dorp Anatevka. Echt een 

aanrader! (wl) 

 

Joodse films 
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VPG News-Nieuws is gratis, maar 
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t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie 
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Vacatures 

 

 

Opmaak: 

Mw. M. H. Lolkema-van Vuuren 

Dhr. J.C.  de Lijster 

Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV 

Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath 

Oplage: 1400 drukexemplaren 

zwart-wit.  

Ruim 130 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   

26 nov. 2014,12.00 uur 
Verschijningsdatum:  

zondag 7 dec. 2014  

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-

Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 

 

Op deze manier kunnen we flink bespa-

ren 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 VPG-

News 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  VPG-

News by e-mail, please subscribe by 

sending a mail to the editorial staff, e-

mail address: 

vpgnews@gmail.com And you will re-

ceive your next VPG-News in colour. 

Please also include your name and street 

address. 

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

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 gebrui-

ken. 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 kerk-

voogdij. 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 be-

stemd voor de voedselpakketten. Eén keer per maand voor een andere 

instelling: 

  

 

16 november 

 

Antilliaans Bijbelgenootschap 
   

Op 9 november is de collecte bij de uitgang bestemd voor  

het wijkwerk. En van 23 november t/m eind december consequent voor 

de Kerstpakketten. 

  
 

Collectes 

 

Iedere dag een stuk uit de Bijbel lezen? 

Via Facebook, Twitter en onze website biedt 

het Nederlands Bijbelgenootschap iedere dag 

een tekst aan. 

1 november Deut. 9:1-24 Wees niet trots 

2 november Psalm 131 Veiligheid 

3 november Deut. 9:25–10:11 Tweede wet 

4 november Deut. 10:12–11:9 Gehoorzaam uit liefde 

5 november Deut. 11:10-32 Maak een keuze 

6 november Efeziërs 5:21-33 De basis is liefde 

7 november Efeziërs 6:1-9 Ken je plaats 

8 november Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting 

9 november Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep 

10 november Daniël 8:1-14 De ram en de bok 

11 november Daniël 8:15-27 Uitleg van Gabriël 

12 november Daniël 9:1-8 Verootmoediging 

13 november Daniël 9:10-19 Schuldbelijdenis 

14 november Daniël 9:20-27 Nog zeventig weken 

15 november Psalm 90 Kleine mens 

16 november Daniël 10:1-11 Indrukwekkend 

17 november Daniël 10:12-21 Krachten 

18 november Daniël 11:1-9 Opgaan, blinken en verzinken 

19 november Daniël 11:10-20 De een na de ander 

20 november Daniël 11:21-28 De strijd houdt niet op 

21 november Daniël 11:29-35 Heilig verbond bedreigd 

22 november Daniël 11:36-45 Zelfoverschatting 

23 november Daniël 12:1-4 Geheimhouding 

24 november Daniël 12:5-13 Eindtijd 

25 november Psalm 44:1-17 Vroeger was het beter 

26 november Psalm 44:18-27 Help! 

27 november Jesaja 40:1-11 Roepen 

28 november Jesaja 40:12-20 Niemand is als God 

29 november Jesaja 40:21-31 Leer van de schepping 

30 november Psalm 85 God is rechtvaardig 

1 december 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting 

2 december 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam 

3 december 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft 

4 december 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens 

5 december 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld 

6 december 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 

7 december Psalm 80 Gebed om terugkeer 

8 december Jesaja 41:1-7 Rechtsgeding 

9 december Jesaja 41:8-13 Gods keuze 

10 december Jesaja 41:14-20 Paradijsbelofte 

https://www.facebook.com/Bijbelgenootschap
https://twitter.com/NBG_Bijbel
http://www.bijbelgenootschap.nl/gebruik-de-bijbel/bijbelleesrooster/
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-

tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-

ducten 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.  

   

Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

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 door 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 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 

2-11 br. D. Lopes 

9-11 zr. Y. Isidora - Gumbs; VPG-jeugddienst 

16-11 zr. I. Haakmat 

23-11 ds. H. Végh; laatste zondag kerkelijk jaar 

28-11  zangdienst; 19.30 uur 

30-11 ds. W. Lolkema en ds. H. Végh;  

 VPG-dienst 

7-12 ds. H. Végh; Heilig Avondmaal 

 

 

  

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 

 2-11 ds. W. Lolkema; Heilig Avondmaal 

 9-11 ds. W. Lolkema; kinderzegening en 

          bevestiging van een diaken  

 9-11   Emmakerk: VPG-jeugddienst olv 

         zr. Y. Isidora - Gumbs 

16-11 voorganger nog niet bekend 

23-11 ds. W. Lolkema; gedachtenis  

          van de overledenen 

30-11 geen dienst in de Fortkerk;                        

        VPG-dienst in de Emmakerk; 

         ds. W. Lolkema en ds. H. Végh 
 

 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  

 
2-11 rev. L. Warren (HC) 

9-11 bro. D. Lopes 

9-11   EmmaChurch: UPC-youth-service, 

          conducted by sis. Y. Isidora - Gumbs        

16-11 women’s group; sis. Y Isidora - Gumbs 

23-11 rev. L. Warren 

30-11 ds. W. Lolkema en ds. H. Végh;  

          VPG joint worship; Emmakerk 

7-12 rev. L. Warren (HC) 
 

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 H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover con-
tact 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 the Holy Communion at home, please contact one of our local 
board-members 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 do-
minee 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. 

Radio Semiya  98,5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  

13.30 - 14.00 uur www.tunein.com/

radio/Radio-Semiya-985-s125382/ 
8-11  ds. D. Lopes 

15-11 ds. H. Végh 

22-11 ds. W. Lolkema 

29-11 ds. W. Lolkema 

6-12 rev. L. Warren 

Oecumenisch Middag-

gebed op de woensdag, 

12.30 - 13.00 uur:  

19 november en 3 december 

 

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

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-

sen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen 

hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 

 

http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/
http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/
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 Ebenezer Church 

Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  

Br. D. Nisbeth 

(Chair) 

Br. D. Martina 

 

Br. F. James, kv 

Sis. Margery 

Mathew  
(Secretary) 

Br. K. Bremer, kv 

 

520 3015 

 

733 1628  

563 0557 

767 9068 res 

737 0661   

 
 

528 7373 

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 

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 

Ebenezer Church 

 

Wijknieuws  Bro. R. L. James  

The Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) was initiated on January 8th 

1980 during the tenure of Rev. Neville Smith. Throughout the succeed-

ing years the organization, which is a full fledged auxiliary of the Ebene-

zer United Protestant Church, was actively involved in a number of 

activities in support of the church’s mission.  

After having being dormant for a number of years, the EMF was reacti-

vated in August of 2008 under the leadership of Rev. Leander Warren. 

The organization now consists of some fifteen members and meets 

monthly in the Wesley Hall of the Ebenezer Church. The Executive 

Board of the EMF consists of the president, the vice president, the sec-

retary and the treasurer. The reverend of the Church has an ex-officio 

status and serves as the spiritual guide of the Fellowship. 

The EMF is guided by a constitution, crafted by the members them-

selves. It also has a motto, a pledge and a prayer that are said at the 

conclusion of each meeting. The EMF is committed to the belief that as 

a Christian Fellowship we should continuously nurture our primary 

ties to our local Church.  In this regard the Fellowship prepares and 

conducts morning worship services on the third sunday of each quar-

ter. The EMF also prepares and conducts one of the family services as 

well during the holy week observance. 

As EMF we believe that strong ties with our local Church do not re-

place the need for ties to the larger body of Christ.  On the contrary: 

as EMF we engage in a variety of activities which are consistent with 

our purpose as an organization. These activities include organizing pub-

lic lectures presented by guest speakers at which Church members and 

members of other Churches as well as persons from the surrounding 

area are invited. 

The lectures cover topical issues with moral, societal, spiritual and de-

velopmental implications. Past lectures dealt with topics such as diabe-

tes, Alzheimer, prostate cancer, taxes, inheritance law, the history of 

the Curaçao culture and nutrition. 

The EMF also assists the Church in its fundraising efforts in order to 

generate funds for community projects. Other activities include assist-

ing in carrying out minor repairs to the Church premises. 

As a guide to implementing our activities in 2014, the EMF drafted an 

annual program which focuses on carrying out a number of social pro-

jects through the services of the auxiliaries of our local Church. Pro-

jects which were successfully executed in the course of this year, 

thanks to successful  fundraising efforts by the EMF, are the improve-

ment of the accessibility of the home of one our Church members, the 

purchase of school uniforms and other related school items for a num-

ber of kids, the purchase of a kitchen appliance and other kitchen uten-

sils for two families, a cultural event for kids and a father’s day outing.  

In view of the importance of men in our ever changing society, the 

EMF choose to select as its guiding theme for 2014 “The Role of Men in 

our Church and in our Society”. As a lead up to the EMF theme for 2014, 

last year October pastor Calvin Varlack shared his views on this topic 

with some clear references to biblical scriptures. In May of this year Bro. 

Henco Cecilia gave his perspective on the role of men in our community, 

thereby referring to a number of biblical passages. In August of this year, 

during a Praise & Worship Service, the EMF celebrated its 6th anniversary 

in our renewed form. 

As EMF we intend, with God’s grace and guided by the Holy Spirit, to 

continue in pursuit of our mission of expanding Christ’s Church and ex-

tending His Kingdom here on earth through an exemplary Christian life-

style, attending and participating in praise & worship services and dedi-

cating time and skills to assist those in need in our community. 

Women’s group 

Celebrating its 50th anniversary 

The Ebenezer Women’s Group has always been working hand in hand 

with the Church. Our mission is to support and so help promote the 

programmes of the Church, be they spiritual or otherwise. The group is 

very committed and is always working faithfully to complete tasks that 

are entrusted to us. We try to follow God’s Word which says that, inas-

much as you do it to the least amongst you, you have done it unto the 

Father in Heaven. Some of the acts of kindness we share through giving 

are demonstrated in us serving hot soup and reaching out to the less 

fortunate with items that they need most. 

This group, which was started on the 21st November 1964 as the Ebene-

zer Women’s League during the Pastorate of Rev. John Gumbs, will this 

year celebrate its fiftieth year of existence. The group is now preparing 

to celebrate this occasion in a big way. The Women’s Group is planning 

a service with the theme: Women Dedicated To God’s Service. Because of 

God we have come thus far, so we will be thanking God for fifty years of 

existence and all that we have accomplished in his service. But there is 

so much more for us to do, as we have come up short with some of our 

plans over the years. However, we have kept the faith for fifty years and 

today, through it all we can still rejoice because of God’s faithfulness. As 

we continue on this journey moving on from fifty years, we are praying 

to God to lead us to deeper faith, even as we also expect him to act on 

our behalf. Also through our boldness and prayer we are trusting for 

God to truly unite us, just as He and his Son and the Holy Spirit are 

united. May God grant us the peace, grace and wisdom as we continue 

to commit ourselves to His service.  

We leave you the following thought to ponder: “A meaningful life is not 

being rich, being popular, being highly educated or being perfect. It is 
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 about being real, being humble, being able to share ourselves and touch 

the lives of others. It is only then that we could have a full, happy and 

contented life.” 

  

 
         

         

         

   Pa mas informashon:     

   Tel: 461-5036 or 518-5624     

   Adres: Oranjestraat 111     

   e-mail: missleefoundation@hotmail.com    

         

 NOS TA OFRESÉ:       

         

 Enkuentronan edukativo, desaroyo personal i sosial pa hóben i adulto   

         

 Training di kompiúter pa mucha i adulto - djasabra 10.00 am -11.00 am / adulto  

     11.30 am -12.30 pm / mucha  

     01.00 pm -02.00 pm / adulto  

     06.30 pm -08.30 pm / adulto (djabièrnè) 

 Lès pa yuda ku tarea di skol - djaluna, djarason, djawébs 3.00 pm - 4.30 pm   

 Obra di man - djarason 4.30 pm - 6.30 pm   

 Lès di musika pa mucha - djawébs 4.30 pm - 6.30 pm   

   - djabièrne 4.00 pm - 6.00 pm   

 Lès di musika pa adulto - djawébs 7.00 pm - 8.30 pm   

 Kursonan pa prepará kuminda i kushina - djamars (promé y di tres) 7.00 pm - 9.00 pm   

 Kurso di kosementu - djamars (di dos y di kuater) 4.00 pm - 6.00 pm   

 Reunion Victoria Club  (60+) - djabièrne 09.00 am -12.00 am   

 Watermelon Bible Club (children) - djasabra 4.00 pm - 6.00 pm   

         

         

                           TUR HENDE TA BON BINI !     

         

In less than one week the New Generation and Watermelon Bible Club 

put together their celebration for the closing of Culture Week 2014. 

The leaders put everything together so that the children, youth and the 

members of the Ebenezer Church could  have a wonderful day. We had 

also a nice decoration consisting of articles from the "olden days". 

On saturday October 4th, we started at 4.00 pm with a workshop given 

by Edner Rafael and Tiza de Palm. They showed us how to dance Wals, 

Mazurka,Tumba, Seu and Tambu. 

At 5 o'clock the children and youth had enjoyed themselves with the 

different "boka dushi" we had for them: like tentalaria, djent'i kacho,tèrt, 

orea, chupabèbè, pansèiku, lèter and also juice made from "lamunchi" 

and "tamarijn" and also hot chocolate like they used to prepare it in the 

past. Between 6.00 pm and 7.00 pm we had another group "Folkloriko 

Ambiente Kultural" that gave us a presentation of four dances. And the 

5th dance was a competition between everyone who was present, in-

cluding the leaders. 

The leaders of The New Generation and the Watermelon Bible Club 

had a great time together. 

We hope that in the future we will continue to get the cooperation and 

financial support that we could keep on celebrating Culture Week. 

 

Celebration Culture Week Ebenezer Church 

Sis. Jacinthca Hughes 

Activities Ebenezer Church November and December 2014 

 

 

November: 

Sun. 2nd Worship Service of Holy Communion 

Tue. 4th Church Board Meeting 

Wed. 5th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 6th Soup Kitchen 

Sun. 9th Worship Service of Praise 

Wed. 12th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 13th Soup Kitchen 

Sat. 15th Theological Seminar 

Sun. 16th Women’s Group 50th Anniversary Service 

Wed. 19th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 20th Soup Kitchen 

Sun. 23rd Worship Service of Harvest Thanksgiving, 

Church Anniversary & Appreciation 

Wed. 26th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 27th Soup Kitchen 

Fri. 28th Fundraising Gospel Concert 

Sun. 30th VPG Joint Worship Service at EmmaChurch & First 

Sunday of Advent 

 

December: 

Tue. 2nd Church Board Meeting 

Wed. 3rd Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 4th Soup Kitchen 

Sun. 7th Worship Service of Holy Communion & Second 

Sunday of Advent 
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 Fortkerk         

Wijk 2                 Tel. 747 0691 

Leden van de wijkkerkenraad  

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) 

 

747 7427 

736 7108 

685 2479 

512 9557 

511 5577 

518 0205 

560 0900 

Diakenen 

Zr. C.E.Vliegenthart- 

de Mees 

Kerkvoogd: 

Br. E. Groeneveld 

(niet-ouderling) 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

 

525 3338 

 

 

737 9715 

 

 

462 6873 

696 6818 

Predikant 

Ds. W. Lolkema 

Santa Rosa Resort 51-B 

tel:  747 0691 

cell: 512 4828  

E-mail: w.lolkema@gmail.com 

 

Stichting Behoud Fortkerk 

bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  Ds. W. Lolkema 

Deze kopy  

schrijf ik een paar dagen na terugkomst van twaalf dagen in Colombia, 

13 t/m 24 oktober. Ik was daar voor de derde keer in opdracht van de 

stichting Epafras te Utrecht (NL) en met medewerking van onze ker-

kenraden (masha danki!) om gevangenen met Nederlands paspoort te 

bezoeken.  Die gevangenen verblijven in alle windstreken van het land.  

Colombia is groot! Het is op veel plekken flink bergachtig en heeft 

geen spoorwegnet. Dus dan vlieg ik op een dag heen en terug met Avi-

anca om een gedetineerde te bezoeken. Vaak is dat een afstand van 

ongeveer vierhonderd kilometer, maar soms ook meer dan duizend. 

Alles overigens in nauw contact met de Nederlandse ambassade. Deze 

keer was dit misschien wel het meest inspannend, want er waren wat 

dingen veranderd: goed nagaan of ik overal op tijd zou zijn, geen be-

langrijke oproepen op het vliegveld missen, snel reageren op een twee-

maal gecancelde vlucht enz.  

 

Op 22 oktober ging ik niet terug vanuit Buccaramanga naar Bogota, 

maar zou doorreizen naar Cucuta, een grensplaats met Venezuela, om 

daar op 23 oktober een gedetineerde te bezoeken. Drie uur wachten 

op de aeropuerto werd uiteindelijk ruim zes uur. We vertrokken om 

22 uur.  Een diep-donkere nacht, flinke regen, een klein vliegtuig van 

EasyFly met dertig zitplaatsen. En jawel, na veertig minuten stonden we 

in Cucuta. Een bijzondere en wat spannende ervaring.  

 

Autovervoer gaat prima, meestal met de “eigen”  vaste en fantastische 

chauffeur die zo ongeveer elke straat in de enorme stad Bogota weet 

te vinden. En op een dag reden we vier uur heen en ruim vier uur te-

rug, naar Acacias-Meta, ten zuiden van Bogota.    

Na zo’n bezoek stap ik de gevangenis weer uit, de vrijheid tegemoet. 

Maar die gedetineerde die vorig jaar vanuit de carcel (gevangenis) te 

Bogota is verhuisd naar een carcel in het binnenland…en die een jaar 

later nog steeds zijn kleding en zijn eigendommen niet heeft?! Dag en 

nacht loopt hij in dezelfde gevangeniskleding (zegt hij). En als hij het 

moet wassen kan hij nog net van iemand op zijn patio een korte broek 

lenen. Familie heeft hij amper en al helemaal niet in Zuid-Amerika. Als 

ik met hem praat, voel ik de beklemming en de grote zorg waarmee hij 

leeft. Ik vertel zijn vragen door aan iemand met contacten in die ande-

re gevangenis, waar hij eerst vast zat. In de hoop dat het goed komt. 

Deze gedetineerde had nooit kunnen bedenken dat dit alles hem zou 

overkomen, toen hij JA zei op het verzoek om dat pakketje te vervoe-

ren, tegen een flinke betaling.  

Anderen zeggen: Wel, ik houd het hier nog best een paar jaar uit. Ik zal 

moeten! Sommigen houden zich stevig vast aan hun geloof. En misschien 

– zegt iemand - mag ik na Kerst van Alta Seguridad (high security) naar 

Media? Dan krijg ik meer ruimte en kan hier gaan werken. Zo zoekt men 

naar lichtpuntjes.  

 

En ik mag even helpen met zoeken. Iets aanreiken waar deze gevange-

ne zelf niet op was gekomen. En laten merken dat God naar deze mens 

omkijkt.  Want elke gedetineerde is meer dan haar / zijn misdaad.  

 

Intussen 

gaat in de Fortkerk het gemeenteleven door. Na lange tijd was op 26 

oktober mw. zr. Yvonne Isidora onze voorganger. Jaren geleden heeft 

er iets plaatsgevonden waardoor dhr. br. D’arcy Lopes en mw. Isidora 

niet meer voorgingen in de Fortkerk. Dat wat toen is gebeurd, is on-

langs op de kerkenraad van wijk 2 besproken. Voor de ambtsdragers 

van nu is het geen beletsel meer om het contact met D’arcy en Yvonne 

te herstellen. Wat ons betreft zijn beide VPG-hulppredikanten (local 

preachers) dus weer hartelijk welkom als voorgangers in de Fortkerk.    

 

Ook zijn we blij met dhr. Roeland Vrolijk, die al enkele malen als pia-

nist aan de diensten heeft meegewerkt. Hij speelt prachtig, zeer muzi-

kaal en jazzy. Het is een genot om naar hem te luisteren. Ook toen op 

26 oktober zijn vrouw en dochter muziek maakten in de dienst.  

Onze vaste organist voor twee zondagen per maand blijft dhr. Luutsen 

de Vries met wie we al even blij zijn. En zo nu en dan kruip ikzelf ach-

ter de piano. Maar ik moet u zeggen dat dat soms wat veel is, in combi-

natie met mijn taken als voorganger. We zijn als gemeente trouwens 

wel zeer bevoorrecht met zo’n prachtig Flentrop-orgel en zo’n bijzon-

dere Estonia-vleugel (de laatste is eigendom van het cultureel comité). 

Ik besef dat elke (zon-)dag. 

Br. Luuk van der Wolde was zo vriendelijk om op 14 september in te 

vallen als gastvoorganger. Masha Danki!! 

 

Op zondagmorgen 5 oktober  

begonnen we te laat met onze kerkdienst. Doordat de Fortkerk niet 

bereikbaar was vond er namelijk een heftig incident plaats waarbij 

enerzijds een politie-beambte en anderzijds enkele gemeenteleden 

(waaronder mijn vrouw Marjan en ik) betrokken waren. De politie-

agent schreeuwde de betrokken gemeenteleden toe. De kerkgangers 

hebben daar toen zeker iets van meegekregen. De gebeurtenissen heb-

ben de aandacht van de politie en de wijkkerkenraad. We hopen en 

verwachten dan ook dat zoiets zich niet zal herhalen.  

Als cadeautje was er wel plotseling een fantastische organiste; mw. Ma-

rian Luinstra, arts op Bonaire. Zij was net dat weekend met haar man 

op het eiland. We hebben genoten van haar orgelspel.  

 

Bij de diensten 

Op zondag 2 november vieren we het Heilig Avondmaal.  

En op zondag 9 november vindt er een kinderzegening plaats in de 

Fortkerk. Wie weet is dat in een grijs verleden ook al eens gebeurd, 

maar voor nu is het iets nieuws. Er is om gevraagd door het echtpaar 

Camiel & Esther van der Gulik, Oost-Jongbloed, voor hun kinderen 

Ruben Marinus en Sarah Duvera. Beide kinderen zijn een tweeling, ge-

boren op 22 oktober 2013. De beide oudste kinderen van dit echtpaar: 
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Elmar en Elise - zijn in het verleden in Nederland gezegend. 

Het verzoek van de fam. Van der Gulik kwam binnen in april jl en het is 

op zowel de wijkkerkenraad als op de centrale kerkenraad als in het mi-

nisterie besproken. Voor de kinderzegening pleit het feit dat onze Heer 

Jezus dit Zelf doet, in Marcus 10: Laat de kinderen tot Mij komen. De 

keus om babies of peuters niet te dopen komt o.a. voort uit bijbel-

passages waarbij volwassen gelovigen op basis van hun eigen geloof en 

hun eigen keuze worden gedoopt.  En niet als kind.  

Maar ouders willen dan wel graag dat hun kind gezegend op weg gaat, 

het leven in. Dat wordt duidelijk in de kinderzegening. We hopen dat 

deze zegening een duidelijke stap is op de geloofsweg van het kind. En 

we hopen en bidden tevens dat het ooit zelf om de Doop zal gaan vra-

gen, voorafgegaan door de eigen geloofsbelijdenis.   

Heel mooi en feestelijk aan de kinderdoop is dat God in zijn grote genade 

JA zegt tegen een kind, nog voordat het zelf ja kan zeggen! Dat ja gaat 

vooraf aan het gehele leven van het kind cq deze mens. Als kerkenraden 

vinden we dat bijzonder wezenlijk en waardevol. En dat blijft zo. De kin-

derzegening is echt iets anders dan de Doop. Maar ouders die op goede 

gronden vragen om de zegening van hun kind(eren), krijgen daartoe 

voortaan van harte de ruimte.  

We wensen de fam. Van der Gulik, met de mensen om hen heen, een 

inspirerende dienst toe.  En Gods Zegen voor de toekomst.  

 

En dat wensen we ook toe aan onze zuster mw. Anna Ramona Maria 

Petrona, Kaya Seru Grandi 75A. Zij zal in deze dienst worden bevestigd 

tot diaken van wijk 2. En daarmee tot lid van de VPG-diaconie. We 

waren in wijk 2 hard toe aan een tweede diaken en zijn bijzonder blij dat 

Anna Petrona deze taak op zich gaat nemen. We wensen haar heel veel 

goeds toe en Gods zegen in haar ambtelijk werk.   

 

Op 23 november noemen we in onze kerkdienst de namen van de ge-

meenteleden die na 24 november 2013 zijn overleden. Familieleden van 

deze gemeenteleden zijn hierbij bijzonder welkom.  Op 30 november 

(Eerste Advent) is er een VPG-dienst in de Emmakerk.  

U en jij bent in ALLE kerkdiensten natuurlijk hartelijk welkom!  

 

Activiteiten 

De groepen Tamarijn en Zeelandia komen weer samen op resp. dinsdag 

11 en maandag 17 november om tien uur in de ochtend. Wie daaraan wil 

meedoen – of een keer wil komen kijken – is hartelijk welkom. De groe-

pen bestaan geheel uit dames. Maar dat betekent niet dat heren niet wel-

kom zijn.  Integendeel. De Taizé-zanggroep repeteert weer op dinsdag-

avond 11 november om half acht, deze keer in de Fortkerk. Het oecu-

menisch Middaggebed is in de komende tijd op de woensdagen 19 no-

vember, 3 en 17 december om 12.30 uur in de Fortkerk. Dus NIET op 

woensdag 5 november! Ook de gespreksgroep Doornse Catechismus 

gaat verder, maar wanneer (na de bijeenkomst op 30 oktober) weet ik 

nu nog niet. De groep kan nieuwe deelnemers gebruiken. Wie wil mee-

doen: welkom. U kunt me bellen of mailen.   

 

Mundo Nobo, mon amour 

Dat is de titel van een boek wat ik te 

leen kreeg van mijn schoonzus uit Koe-

kange. Tijdens uren van wachten op 

vliegvelden heb ik het de afgelopen 

weken gelezen. Het is geschreven door 

C.A. Admiraal en het geeft een beeld 

van dominee Hendrik Koppen die 

(volgens dr. J. Hartog) predikant was in 

de gereformeerde kerk op Mundo No-

bo van 1934 t/m 1947. De echte naam 

van die dominee is overigens anders. 

Het boek vermeldt talloze bekende en 

nog steeds bestaande locaties op het 

eiland. Ook wordt erg duidelijk hoe-

zeer het gebeuren van de Vrijmaking in 

Nederland (1944) in deze kerk – dui-

zenden kilometers verderop - heeft 

huisgehouden. 

Dat conflict begon met de doopopvatting. Abraham Kuyper (en zijn 

zoon) leerde dat een kind door de Doop deel uitmaakt van het Verbond, 

tenzij later – door gedrag of keuzes – het tegendeel blijkt. De Doop is 

dus geen garantie dat iemand daadwerkelijk deel uitmaakt van het Ver-

bond dat God met zijn volk heeft gesloten.  Deze opvatting werd bekend 

als de leer van de veronderstelde wedergeboorte.   

Klaas Schilder vond het juist bijbels om te geloven dat elke dopeling au-

tomatisch deel krijgt aan het Verbond dat God met Abraham en zijn na-

geslacht heeft gesloten.  

Deze uitleg speelt een grote rol in het boek. Maar je kunt het conflict 

ook uitleggen met andere accenten.  

 

Twee hoogleraren tegenover elkaar, waarvan Kuyper al lang was overle-

den. Maar zijn zoon deed alle moeite om de inzichten van zijn vader te 

verdedigen. En over de Vrijmaking is nog veel meer te vertellen. De ver-

deeldheid liep soms dwars door families heen.  

Ds. Koppen werkte in een aardige en actieve gemeente. Maar de Neder-

landse kerkstrijd en zijn eigen persoonlijke keuzes hebben er uiteindelijk 

voor gezorgd dat hij moest vertrekken. Ook het tragische verlies van zijn 

ongedoopte dochtertje speelde hierbij een rol. Het boek maakt vooral 

erg duidelijk wat de Vrijmaking heeft aangericht. Zelfs op Dushi Korsow.  

 

Gemeenteavond:  

donderdag 13 november 19.00 uur De Flamboyant. 

Bon bini. Zie p. 16 van dit blad. 
 

Ten slotte 

wens ik u en jou een goed begin van de Adventstijd toe. 

Vrede en alle goeds. W. Lolkema.    

 

 

 

Ter Gedachtenis 
 

Julio Virgilio Mingeli 

 

31 januari 1919 – 6 oktober 2014 

 

Richardushuis, Santa Rosa 

 

Op maandag 6 oktober overleed dhr. J.V. Mingeli, in de leeftijd van 95 

jaar. Hij werd begraven op de begraafplaats aan de Oranjestraat op za-

terdag 12 oktober. Daaraan voorafgaand was er een plechtigheid in het 

gebouw van El Consolador te Otrabanda. Al jaren geleden is zijn vrouw 

overleden.   

 

Dhr. Mingeli werd op ons eiland geboren. In zijn jeugd werkte hij o.a. als 

manager bij Spritzer & Fuhrmann. Maar toen sloeg hij zijn vleugels ver-

der uit. Hij ging naar de Verenigde Staten waar hij hoogleraar werd. Hij 

was arts en werkte heel lang in een joods ziekenhuis, o.a. in Chicago. Hij 

bleef intussen studeren en moedigde vanuit de VS ook zijn kinderen op 

Curaçao daartoe aan. Hij kende de rijkdom van de heilige Geschriften 

van verschillende godsdiensten. Hij was dus geleerd op verschillende 

gebieden. Ik krijg de indruk dat zijn hart het meest lag bij het jodendom. 

Bij de Thora. Dhr. Mingeli leefde niet voor het geld maar voor de wijs-

heid. Hij gaf graag dingen weg.  

 

Doordat zijn dagelijks leven zich op grote afstand van zijn vrouw en zijn 

acht kinderen afspeelde, was hij vooral een spirituele vader. Wel kwam 

hij elk jaar op het eiland. En je kon hem alles vragen. Rond zijn tachtigste 

kwam hij terug naar Curaçao. Dan kon je hem soms zien lopen. Vanaf 

Marie Pampoen naar de stad - en terug.  

 

De levensreis van Julio Mingeli is ten einde. Het is ons vertrouwen dat 

hij mag rusten in de vrede van Christus. Mogen zijn kinderen de troost 

ontvangen die zij nu nodig hebben.  

(wl) 
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Naar het einde van het jaar… 

We zijn alweer in de laatste maanden van het jaar aanbeland. Eind no-

vember is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De tijd gaat snel. Onze 

wijkgemeente heeft in de maand november de volgende activitei-

ten: 

Gebedsgroep 

Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen in de consistorie van 19.00 tot 

20.00 uur. We lezen uit de Bijbel, we zingen een lied en we bidden. We 

bidden voor kerk en wereld, voor mens en maatschappij, voor jong en 

oud. 

Gespreksgroep onder de boom 

Die kennen we uit het verleden. In de maand november zijn er weer 

twee, te weten op de donderdagen 6 en 20 november. We komen dan 

van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. Op de eerste avond zal 

br. Hanco de Lijster spreken over de Dode Zeerollen. 

Bijbelstudie 

Op donderdag 27 november is er weer een bijbelstudie. We gaan verder 

met de bespreking van het boek Handelingen. We komen van 19.30 tot 

21.00 uur bijeen in de consistorie. 

Seniorenmorgen 

Op maandag 10 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We be-

ginnen om 9.30 uur in de consistorie. De opzet is wat anders dan we 

gewend zijn. Politiewoordvoerder Reginald Huggins komt spreken over 

het onderwerp: ”Criminaliteit: preventie en veiligheid”. Neemt u uw 

vrienden en kennissen mee! 

Ambtsdragersdag 

Op zaterdag 22 november a.s. is er van 9.00 tot 12.00 uur een ambtsdra-

gersdag in de Fortkerk. Thema is: “Kerk en maatschappij”. Oftewel: hoe 

verhoudt de kerk zich tot bepaalde maatschappelijke instituties en bedrij-

ven? 

Zangdienst 

Op vrijdag 28 november a.s. is er weer een zangdienst. We gaan weer 

bekende liederen zingen. De dienst begint om 19.30 uur in onze Emma-

kerk. Liederen kunt u opgeven bij mij. 

 

Bij de diensten op zondagmorgen 

Op 9 november a.s. is er een VPG-jeugddienst in onze Emmakerk. Deze 

wordt geleid door zr. Yvonne Isidora. 

Op 23 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We 

herdenken dan onze overledenen. We doen dat door een kaarsje voor 

hen te ontsteken. We denken dan aan het licht van Christus, dat schijnt 

in onze duisternis. Hij wil ons licht geven in ons verdriet. Maar er is ook 

leven door Hem, voor wie in Hem gelooft. Het koor van Pro Bista hoopt 

enige liederen voor ons te zingen.                                           

Op 30 november is er een VPG-dienst in onze Emmakerk. Deze wordt 

geleid door ds. W. Lolkema (prediking) en mij (liturgie). Het is dan de 

eerste zondag van Advent. 

Op 7 december hopen we met elkaar het Avondmaal te vieren. Brood en 

November 2014 VPG NIEUWS 

 Emmakerk 

Wijk 3                   Tel. 737 3070                       

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 

 

 

767 6920 

 

526 1566  

528 9530 

 

516 4919  
 

690 8543  
733 1609 

516 7900 

Diakenen: 

Zr. B. Douglas-Relyveld 

Zr. R. Plaisier 

Zr. S. Wiel 

Zr. L. Felicia 

 

Kosteres: 

Zr. C. Gilmoor 

 

 

690 4665 

522 0030  

693 2612 

767 5748 

 

 

668 5785 

868 0775 

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 

 

Website Emmakerk 

www.emmakerk.webs.com 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. H. Végh 

wijn gaan dan rond als tekenen  van Gods liefde en vergeving. 

 

Gemeentevergadering 

Op donderdag 13 november a.s. is er een gemeentevergadering van de 

VPG. Er wordt gesproken over de financiën van onze gemeente en enke-

le actuele onderwerpen. De vergadering begint om 19.00 uur in De 

Flamboyant. 

 

Dankdienst 

Op zaterdag 18 oktober j.l. hielden we een dankdienst voor zr. Lilian 

René-Kampe. Ze werd 80 jaar. We feliciteren haar daarmee nogmaals 

van harte en we wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst. Dat 

wensen we ook voor haar man en dochters. De dienst werd gehouden 

ten huize van één van haar dochters in Oudewater. 

 

Wandeling 

Op zaterdag 8 november a.s. organiseert de activiteitencommissie een 

wandeling op de Christoffelberg. We verzamelen om 6.30 uur bij de 

Flamboyant en we vertrekken uiterlijk om 7.00 uur. Meer informatie 

over deze wandeling kunt u verkrijgen bij zr. Farida da Costa Gomez, de 

voorzitter van de commissie. Haar telefoonnummers zijn 461-8332 en 

526-1566. 

 

Gemeentevergadering 

Op zondag 19 oktober j.l. hielden we een gemeentevergadering van onze 

wijk. Besproken werden de financiën van onze wijkkas en de restauratie 

van onze kerk. Ik wil zr. Denise Schrader en br. Olaf Mulder nogmaals 

hartelijk danken voor hun duidelijke uitleg.  

Ook het punt pastoraat kwam ter sprake. Enkele jaren geleden is er een 

bezoekersgroep gevormd, maar die is langzamerhand uitgedund. Heeft u 

belangstelling om mee te doen aan deze bezoekersgroep, laat het me dan 

weten. Het gaat met name om het bezoeken van oudere gemeenteleden. 

Een hartelijke groet voor u allen,  

                                                                                                                               

Ds. Hans Végh. 

 

mailto:jas.vegh@gmail.com
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Nieuws Jet 

Jet Baank 

Een goede tip 

Lieve mensen, nog twee maanden te gaan in 2014. In november gaan we 

de Adventsweken in en bereiden ons voor op de Kerstdagen! 

Even een goede tip: zullen we niet alleen aan ons eigen feestje, versierd 

huis, likje verf op de muren, nieuwe gordijnen, nieuwe outfit, kapsel in de 

plooi en lekker eten voor ons zelf denken? 

Zullen we met z’n allen ervoor gaan en minstens één mens blij maken 

met de Kerstdagen? Een ander blij maken doet een mensenhart zo goed. 

Het geeft zo’n blij gevoel van binnen. Dan kan je pas echt een Gezegende 

Kerst vieren. Ik wens u/jou veel succes daarbij en daarna veel plezier met 

dat blije gevoel. 

 

Ja en Amen 

Misschien staat u juist vandaag voor een onoverkomelijke moeilijkheid. U 

weet niet hoe u dit probleem moet oplossen. U bidt, maar u hebt geen 

zekerheid dat uw gebed verhoord wordt. U roept in gedachten het ene 

na het andere bijbelwoord op, maar er schijnt er geen op uw situatie te 

passen. 

Dan schiet er plotseling een belofte uit de Bijbel u te binnen.  En die past 

precies in uw situatie, zó zelfs als een sleutel in het daarbij behorende 

sleutelgat. Met deze belofte van God mag u nu voor Gods troon komen 

en tot God spreken: "Here, U hebt mij deze goede belofte gegeven - wilt 

U hem nu ook inlossen?" 

Hij zal uw gebed verhoren. In God is het Ja en Amen, dat betekent: Hij is 

trouw. 

Groot is de God, die onder alle omstandigheden woord houdt. 

 

Bevestiging tot diaken 

Op 12 oktober is zr. Lilian Felicia bevestigd tot diaken. Hoera!! Een nieu-

we diaken erbij. Dat was echt nodig. Welkom in onze wijkkerkenraad, 

Lilian. Het is fijn om hierbij te vermelden dat we ook heel blij zijn met 

Lilian’s dochter Amarelys die als jongere op ons beamrooster staat en 

trouw haar beurten doet. 

Na de bevestiging heeft Amarelys haar moeder toegezongen in de dienst.  

Zij zingt wel vaker in de kerkdiensten. 

Lilian, we hopen dat je met veel plezier het mooie werk van de Heer 

mag doen! 

 

Jongelui / Zieken 

Alles goed met jullie? Niet bij de pakken gaan neerzitten hoor, maar be-

zig blijven, al valt het opstaan en lopen niet mee. En…een warme groet 

voor O. Fons. Wij blijven aan u en jullie denken, ook in onze gebeden. 

 

Seniorenochtend 

Lieve dames, vergeet de tweede maandag in de maand niet/nooit. Deze 

keer: 10 november. De opkomst was niet zo groot in oktober. Geeft 

niet, dat kan een keer gebeuren. Wij hebben u gemist! 

 

Een steuntje voor u 

U spreekt Uw Ja en Amen - als wij op aard tezamen  

ons buigen voor U neer. 

Mild vloeien van Uw zegen - op onze pelgrimswegen  

de rijke stromen keer op keer. 

 

Ten slotte 

Gezegende Adventsdagen; 

en een warme christelijke groet vanuit de kerkenraad, 

Jet Baank. 
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Kerk en Jeugd      
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  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 wel-

kom op: MCB 28348004 o.v.v. Diakonie VPG 

Van de voorzitter 

Lia Vliegenthart  

Wie gaat  

 

de jeugdrubriek  

 

verzorgen? 

De stamtafel 

Uit: Als het op vieren aankomt, Han van Uden 

Ergens tussen straten en stegen, op de hoek van een vergeten pleintje, 

lag een klein bruin café. De kozijnen waren kaal en de naam was niet 

goed meer te lezen, maar binnen was het warm en heel gezellig. 

Wat kleine tafeltjes bij de ramen, voor mensen die slechts oog hebben 

voor elkaar. En in het midden ‘n grote tafel, ‘n ronde, ‘n echte schuif-

maar-aan-tafel, waar altijd werd gepraat en geluisterd. Een tafel met bloe-

men uit de tuin en de krant van vandaag, waar je bij een doodgewoon 

bakkie koffie je vrienden vond. Meneer De Vries bijvoorbeeld. Hij woon-

de helemaal alleen, stond in z’n eentje op, at alleen zijn boterham, waste 

zijn ene bordje om en z’n ene mes. Dan trok hij zijn jas aan en wandelde 

naar het bruin café, voor zijn koffie en zijn praatje.  

Of ome Joop van de viskraam. Die was om zes uur ‘s morgens al opge-

staan. Hij had vis gekocht bij de visverkoop en vanaf acht uur was zijn 

kraam al open. Maar tegen koffietijd wipte hij binnen, altijd. 

En dan Marie met haar dochter. De dochter zat in een rolstoel en had 

een neus voor koopjes. Marie wist niets van koopjes, maar zij kon prima 

rolstoelen duwen. En voor ze naar de stad gingen, kwamen ze samen 

koffie drinken, gezellig toch? En mevrouw Winters, wier man vorige 

maand gestorven was, en die het niet uithield, alleen in huis. 

En de student die altijd om koffie kwam, als hij even geen boek meer kon 

zien. En de praatjesmaker en de moppentapper, waar je plezier kon heb-

ben, maar waar je ook je verdriet kwijt kon. 

 

Toen gebeurde het dat Appie, de cafébaas, voor een dag of wat naar het 

ziekenhuis moest. ‘Niks ernstigs, maar een dag of drie duurt het zeker 

wel’, had de dokter gezegd. ‘Wat nou’, zuchtte Appie, ‘ik kan de zaak 

toch niet sluiten, waar moeten de mensen dan heen!?’  

Gelukkig had de cafébaas een neef, die op de koksschool had gezeten. En 

die jongen beloofde voor het café te zorgen, zolang ome Appie in het 

ziekenhuis zou zijn. ‘Dus alles gaat gewoon door’, zei Appie tegen ieder-

een. 

 

Gewoon door - ja ja… 

Toen de neef de eerste de beste ochtend het café rondkeek, vond hij het 

maar een ouderwets zootje. Als ik die grote tafel nou eens wegdoe, 

dacht hij, en er kleine tafeltjes voor terugzet, dan staat het heel wat be-

ter, en er kunnen meer mensen zitten, dus verdien ik meer. Binnen een 

half uur had hij het gefikst. De grote tafel stond buiten in de tuin en vier 

kleine tafeltjes stonden er voor in de plaats. ‘n Prijslijst er op en ‘n asbak-

kie, netjes toch? 

‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg meneer De Vries, die net binnenkwam. 

‘Zo staat het beter’, zei de neef, en ging koffie zetten. ‘Wat krijgen we 
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Van de praeses 

Hanco de Lijster 

nou?’, zei ome Joop. ‘Waar is onze tafel?’ De neef deed net alsof hij niks 

hoorde en druk bezig was met de koffiemachine. Meneer De Vries en 

ome Joop zakten met een ongelukkig gezicht ergens op een stoel. 

‘Ja, hier zitten we’, riepen ze even later tegen Marie, die haar dochter 

naar binnen duwde. ‘Dit is toch niks zo’, mopperde Marie, ‘je kan die 

rolstoel amper kwijt. En daar is mevrouw Winters, waar moet die nu 

zitten? Ergens alleen in een hoekkie zeker. En dat terwijl ze juist hier 

komt om opgefleurd te worden’.  

Gelukkig kwamen toen net de student en de grappenmaker binnen en er 

werden heel wat grapjes en moppen bedacht over dat ze nu allemaal hier 

en daar verspreid zaten. Maar dat was gauw over toen de deur openging 

en er een vreemde binnenstapte.  

Z’n haren waren met een vettig touwtje in z’n nek samengebonden. Z’n 

jas zag er uit of hij er in geslapen had. Al wat hij had zat in een rafelige 

rugzak, die hij naast zijn voeten zette. Een mens op weg van ergens naar 

nergens, en die rondkeek of hij een plekje zocht. 

‘Daar staat iemand’, zei de dochter van Marie, ‘en wat doen we nou? - 

we kunnen niet eens vragen of hij hier komt zitten’.  

‘O, jawel’, zei mevrouw Winters. Ze stond op en begon resoluut de ta-

feltjes aan elkaar te schuiven. ‘Juist ja’, zei de student. 

‘Natuurlijk’, riep meneer De Vries. 

Ze sprongen op om haar te helpen er een grote tafel van te maken. 

Toen schoven ze hun stoelen aan. 

‘Kom zitten vriend’, zei ome Joop. 

‘Hier aan tafel praten we wat en luisteren naar elkaar. Er is plaats ge-

noeg, zoals je ziet, schuif bij, we zijn benieuwd naar jou’.  

 

Vergelijk Handelingen 18 

 
Dit verhaal is ontstaan in de liturgische praktijk. Het is een verhaal voor kinderen, voor hun 

ouders en grootouders. Uit een bundel met verhalen voor de grote en de kleine mensen van nu, 

in de taal van vandaag, over thema’s uit de Schrift, over vrede, vriendschap en geloof in elkaar, 

over hoe je God ontmoet en op morgen kunt rekenen. 

Kerkvoogdij 

De kerk is van blijvende waarde 

Geef om uw kerk 

André Lorier 

 Voorzitter: Andre Lorier 

Fortkerk: André Lorier, Joop  Snel, Erik 

Groeneveld 

Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, 

Elma Velgersdijk  

Ebenezer church: Franklin James, Kenneth 

Bremer 

 

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 

naar één van de rekeningen van de VPG: 

    

MCB: 90091204 

o.v.v. kerkelijke bijdrage 

 

De Kerkvoogdij (KV) heeft zich in haar oktober-vergadering gebogen 

over de VPG-maandcijfers augustus 2014. Per saldo loopt de VPG na de 

eerste acht maanden van het jaar 2014 ruim voor op budget. Dat lijkt 

goed nieuws, maar als we kijken naar de jaareindeverwachting dan ko-

men er nog diverse kosten aan (zoals de jaarlijkse verzekeringen en en-

kele reparaties waartoe onlangs is besloten). De verwachting is dat het 

gehele jaar 2014 met een klein positief saldo van ANG 3.500 kan worden 

afgesloten. 

 

Op basis van de jaareindeverwachting 2014 heeft de KV tevens een be-

groting voor 2015 opgesteld. Uitgangspunt is om een sluitende begroting 

aan te leveren. Dat is gelukt met in totaal ANG 364.500 inkomsten en 

uitgaven. In dit budget is (net zoals voor dit kalenderjaar) ANG 25.000 

uitgetrokken als investeringsbudget. Naar de mening van de KV kan hier-

mee veel te weinig gedaan worden om het benodigde onderhoud aan 

VPG-eigendommen op te pakken. Daarom verwacht de KV in de komen-

de maanden met beleidsvoorstellen te komen richting de Centrale Ker-

kenraad om kosten te gaan besparen. Daarnaast wil de KV meer werk 

gaan maken van het onder de aandacht brengen van de noodzaak tot het 

doen van kerkelijke bijdragen en het betalen van grafrechten. De begro-

ting 2015 is, zonder verwerking van de nieuwe voorstellen, aan de CK 

aangeboden met de vraag om in te stemmen met de voorliggende cijfers. 

 

De kapotte muur om de begraafplaats aan de Oranjestraat is eindelijk 

gerepareerd en geverfd. Diverse dossiers die de KV bij de Overheid 

heeft lopen zitten echter muurvast. Wel is het verheugend om te melden 

dat op één dossier er beweging is gekomen en dat de vergoeding van 

kosten van ruim drie jaar geleden eindelijk heeft plaatsgevonden. De KV 

houdt dan ook hoop dat het ook goed zal komen met de andere dos-

siers die nog spelen. Dit betekent overigens enorm veel werk voor ons. 

 

Met het bovenstaande hoop ik u enig inzicht te hebben gegeven in wat er 

onder andere speelt bij de Kerkvoogdij en ik besluit met mijn gebruike-

lijk vraag aan u: Geef om uw kerk! 

 

André Lorier 

Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

 

 

mailto:krijniewout@hotmail.com
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De Fortkerk zoekt bescherming tegen de aanval van 

de tand des tijds! 

Al 250 jaar bepaalt de Fortkerk het gezicht van het historische centrum 

van Willemstad. Of je nu wandelt over de beroemde Pontjesbrug, aan 

komt varen vanaf de Caribische zee of de stad benadert vanaf één van de 

buitenwijken, het pittoreske torentje op het rode dak trekt de aandacht. 

Overal waar de Hollanders in de zeventiende eeuw handel dreven, 

stichtten zij kerken. De Fortkerk is één van deze weinige Handelskerken 

die de tand des tijds heeft doorstaan. 

 

‘Dit huis slijt mét ons aan de tijd, …’ 

… om met de woorden van de bekende Nederlands dichter Sytze de 

Vries te spreken. En dit huis staat er nog! Door geloof en veel menselijke 

inspanning. Zelfs de kanonskogel die nu nog zichtbaar in de gevel aanwe-

zig is, heeft in 1804 niet meer dan een kleine beschadiging kunnen aan-

brengen; als dat geen wonder is… 

 

In 1990 is de Fortkerk ingrijpend gerestaureerd. Toen was het nog niet 

nodig het dak te vervangen, maar inmiddels zijn de meeste pannen door 

de tropische omstandigheden verteerd. Het regenwater sijpelt dwars 

door de zoldervloer heen, waardoor het unieke gewelf wordt aangetast. 

Bovendien liggen de dakgoten op de bouwmuur, waardoor makkelijk 

vocht in de muur dringt. Het effect hiervan is momenteel overduidelijk 

zichtbaar door grote vochtplekken op de binnen- en buitenmuren van de 

kerk. Willen we de Fortkerk behouden, dan moeten we haar bescher-

men tegen deze aanvallen van de tijd door de oorzaken en de gevolgen 

van wateraantasting - met respect voor de unieke architectonische ele-

menten - grondig aan te pakken. 

 

Fortkerk, Levend Monument 

De Fortkerk is een Levend Monument en is gelegen midden in de bedrij-

vigheid van het toeristisch hart  en het bestuurscentrum van Curaçao. 

Zondags houden gemeenteleden van de Verenigde Protestantse Ge-

meente van Curaçao (VPG) – eigenaar van het gebouw – hun kerkdienst 

en iedere twee weken wordt op woensdag een middagpauzedienst ge-

houden door de Raad van Kerken. Naast het gebruik voor de eredienst 

biedt de Fortkerk, Levend Monument met zijn prachtige akoestiek, Flentrop 

kerkorgel en Estonia vleugel een sfeervolle omgeving voor concerten en 

andere culturele evenementen. Dagelijks is de Fortkerk, Levend Monument 

open voor bezoek van toeristen. Zij zien een kleine kerk met een opval-

lend monumentaal karakter! Hoog oprijzende machtige zuilen trekken de 

blik als vanzelf naar het voor Curaçao unieke korfvormige middengewelf 

met de donkerblauwe kleur ‘naar den smaak van oude Vriesche boerd-

erijen’. Het sfeervol ingerichte museum toont een overzicht van de ge-

schiedenis van het protestantisme op Curaçao en een aantal unieke ob-

jecten uit de vroege geschiedenis van het oude stadscentrum. Verscholen 

in de kerk bevindt zich de oorspronkelijke regenbak van Fort Amster-

dam. 

 

Tijdens hun kennismakingstour door het Koninkrijk brachten Koning 

Willem-Alexander en Koningin Máxima een bezoek aan Fortkerk, Levend 

Monument. 

 

Stichting Behoud Fortkerk 

De reguliere onderhoudskosten van de Fortkerk drukken zwaar op de 

begroting van de VPG en ook de inkomsten uit exploitatie schieten te-

kort. De VPG is zich bewust van het belang van behoud van de Fortkerk 

als cultureel erfgoed van Curaçao, maar zij weet ook dat de huidige her-

stelkosten niet zelfstandig op te brengen zijn. De in 2014 opgerichte 

Stichting Behoud Fortkerk heeft als doel de staat van de Fortkerk te pro-

pageren en te bevorderen en hiervoor de nodige gelden bijeen te bren-

gen. 

 

Het woord fort is afgeleid van het woord fortis, wat sterk betekent. Wilt 

u zich samen met ons sterk maken voor het behoud van dit Levende Mo-

nument dat een bijzondere plaats inneemt in de Curaçaose samenleving? 

Uw financiële bijdrage is van harte welkom om dit huis van hout en steen, 

dat de sporen draagt van wie maar mensen zijn verder te dragen door de 

tijd. 

 

Restauratiedeskundigen van verschillende monumentenorganisaties heb-

ben onderzoek verricht en op basis daarvan een begroting opgesteld. 

  

Te verrichten werkzaamheden 

Dakbeschot aanbrengen aan Oost-windzijde. 

Nieuwe dakpannen en waterafstotende laag aanbrengen. 

Gootbedekking vervangen. 

Vervangen van de ramen in de dakkapellen en de luiken in de topgevel. 

Schilderen van binnen- en buitenmuren, shutters, deuren en kozijnen en 

overig houtwerk. 

  

Kosten 

De totale restauratiekosten zijn geraamd op Naf 550.000 (bij huidige-

koers € 235.000). We hebben minimaal de helft van dit bedrag nodig om 

in aanmerking te komen voor een subsidie van het Monumentenfonds. 

  

Geldwervingsactiviteiten 

Door vrijwilligers begeleide rondleidingen 

Verkoop merchandising en professioneel geschilderde aquarellen 

Intensivering promotie van bezoek aan Fortkerk, LevendMonument 

Groot openluchtconcert op Fortplein met bekende artiesten 

Verzoek om donatie aan fondsen, bedrijven en particulieren 

 

Overige activiteiten 

Bewoners van Curaçao kennis laten maken met de rijkdom van de natio-

nale historie 

Ontdekkingstochten naar de lokale geschiedenis voor leerlingen in en 

om de Fortkerk 

 

  
   

 

 

 

 
  

Restauratie Fortkerk 

Wat kunt u doen? 

 

Comité van Aanbeveling 

Mevrouw L.A. George-Wout   

De heer mr. M. van der Plank 

De heer prof. mr. J.M. Saleh  

De heer mr. F.M. Goedgedrag 

Tel. +5999-461-1139 

Fax +5999-465-7481 

info@vpg-curacao.com 

P.O. Box 4194; Willemstad, Curaçao  

KvK nr. 132076 

bankrekening MCB 26392809 
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 Ontdek de geheimen van de Fortkerk! 
Tientallen bewoners en bezoekers van nos dushi Korsou hebben de 

ontdekkingstocht in en om de Fortkerk al beleefd. Veel verrassende 

geheimpjes zijn onthuld. Ook nieuwsgierig en zin in een leuk uitje voor 

uw familie, vrienden, club of schoolklas? Boek uw eigen ontdekkings-

tocht o.l.v. een gids. Naf 12,50 pp; schoolklassen aangepast tarief. Op-

brengst voor restauratiefonds Fortkerk. 

Info en opgave: Marjan Lolkema info@vpg-curacao.com 7470691 

Ontdekkingstocht   

Fortkerk, LevendMonument  

  

Het geheim van de Fortkerk 

De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t Woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn Naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw Naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

 

Vervul ons met een nieuw verstaan 

van ’t Woord, waarin Gij spreekt 

en reik ons zelf als leeftocht aan 

het Brood, dat Gij ons breekt. 

 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

tekst Sytze de Vries 
melodie Willem Vogel 

Het raam met de afbeelding 

van het zegel van de VPG her-

innert ons aan de periode 

rond 1810 toen de Fortkerk-

gemeente nog maar heel klein 

was, de kerk was geraakt 

door een kogel die was afge-

vuurd door de Engelsen (nog 

te zien in de gevel), kortom, 

barre tijden. Een ouderling 

toonde zijn geloof in een nieu-

we toekomst door de tekst 

van Psalm 51, Bouwt de muren 

van Jeruzalem, in een zegel te 

schenken aan de kerk. Een 

zichtbaar teken dat door geloof en inzet van mensen - ieder in zijn tijd- 

’dit huis de stormen kan weerstaan’.    

 

Tijdens de ontdekkingstocht vertelt Wim Lolkema in het kort over de 

achtergrond van deze tekst:  

 

Bouwt de muren van Jeruzalem. Psalm 51: 20 

Dr. N.A. van Uchelen (De prediking van het Oude Testament: Psalmen, 

deel 2) ) plaatst deze Psalm in de Babylonische ballingschap. Jeruzalem 

was verwoest. De muren van Jeruzalem waren neergehaald. De Israëlie-

ten bezonnen zich tijdens de ballingschap op hun situatie en de aanloop 

daartoe. Er was in de loop der jaren enorm veel gebeurd. Veel slechts 

ook. Koningen die zich weinig tot niets gelegen lieten liggen aan de waar-

schuwingen van de profeten… Burgers die hun koning daarin volgden.  

In de ballingschap was het onmogelijk om offers te brengen aan de God 

van Israël. Vandaar de oproep tot God en mensen tot restauratie. Mag 

Jeruzalem als-tu-blieft hersteld worden?!! Mogen de muren gebouwd en 

herbouwd worden. Zonder Jeruzalem en zonder tempel is er geen 

voortzetting van de eredienst mogelijk.  

Zo wordt dit vers (en werd het destijds voor de Protestantse Kerk op 

ons eiland) een teken van hoop.  

De belijdenis van een nieuw begin, in Gods Naam. En we zien die belijde-

nis in het zegel en het stempel van onze VPG. 

En tijdens de ontdekkingstocht luisteren we naar dit lied: 
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Kom naar... 

VoorElkaar 

Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 

 

 
Ik heb... 

Ik zoek ... 

Wie kan 

mij helpen? 

Ik kan... 

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meubels, 

kleding, huishoudelijke arti-

kelen, linnengoed enz. over? 

De diakonie kent mensen die  

dit goed kunnen gebruiken. 
vlieglia@gmail.com; 525 3338 

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.  

               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 

Verkoop en verhuur van chalets  

Verkoop 

Cadeaupakketjes Fortkerk, Le-

vendMonument  
 

* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, 

ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket 

Fortkerk en Handelskade 

* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langen-

feld 

* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Bree-

baart 

* Drijfhoutmagneet met Fortkerk 

* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, 

verschillende maten 

mar.lolkema@gmail.com 7470691 

Aangeboden 

2 éénpersoons klamboes met 

baldakijn, omtrek 850 cm 

(afgewerkt met fluwelen rand en 

biezen Fl 35,-- ps 

Nieuw koffiezetapparaat. Fl 30 

Marjan Lolkema. Opbrengst voor 

restauratiefonds Fortkerk 

Professioneel gemaakt en prachtig, gede-

tailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een 

hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop– , 

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk 

voor uw bedrijf. Bij afname van grotere 

aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

 

Gemeenteavond 
 

Uitnodiging  
 

De Centrale Kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond 

Donderdag 13 november 2014 

19.00 uur 

Flamboyant (naast de Emmakerk) 

 

Programma 
 

Opening 

 

VPG-begroting 2015 

 

Diaconie 

 

Bezinning: wat betekent de kerk door de week? 

 

Rondvraag 

 

Sluiting 


