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The Council of Churches, Curaçao (CCC) or 
Raad van Kerken, Curaçao (RvKC) was estab-
lished on September 6, 1962 with charter, pur-
pose or rai.son d’ê.tre being as follows: “a. to 
promote the communal activities and actions of 
the Christian Churches in Curaçao; b. to pro-
mote jointly, studying and reflecting on ques-
tions regarding the religion; and c. to promote 
the growth of ecumenical awareness with the 
members of all Churches of Christian denomi-
nation.”  The means stated by which the Coun-
cil would pursue its afore stated purpose are as 
follows: “a. maintaining contacts with the Car-
ibbean Conference of Churches 
and other ecumenical organiza-
tions and Churches abroad; b. 
convening conferences regarding 
ecumenical and other questions 
which are of significance to the 
Churches in Curaçao; c. publish-
ing pastoral letters; d. assisting 
other entities in ecumenical and in religion-
oriented activities among them and e. all other 
legal means.” 
 
The Council of Churches, Curaçao is com-
prised of six member Churches and one ob-
server Church with the criterion for associa-
tion being profession of the Christian Faith. 
The member Churches are the Anglican 
Church, Curacao Pastor’s Association, Meth-
odist Church, Moravian Church, Roman Catho-
lic Church, and the United Protestant Church,  
with the Adventist Church being the observer.  
 
 The financial means by which the mission and 
programme of the Council are sustained are 
garnered through the following – 
“contributions from member Churches, dona-
tions and subsidies, proceeds from fundraising 
activities, collections and contributions, testa-

mentary dispositions, legacies and gifts, all other 
income legally acquired.” 
 
Over the years the Council of Churches, Cura-
çao has played important roles in the ecumeni-
cal movement and can boast achievements such 
as: 
• “served as liaison between the English and non
-English speaking Caribbean and promoted mul-
tilingual theological education  
• hosted the third assembly of the Caribbean 
Conference of Churches  
• created awareness programs for the 500 years 

of Evangelization and published the 
book: ‘500 Years Evangelization  
• promoted the project, “From 
Charity to Self-realizing  
• hosted inter-faith services to pro-
mote tolerance and love following 
the September 11, 2001 World 
Trade Center disaster  

• issued pastoral letters on troubling social is-
sues such as poverty, morality, homosexuality  
• hosted retreats and workshops on Church 
management and marriage counseling  
• hosted ecumenical café on spirituality and poli-
tics hosted workshop, 
 “Parents are You Hearing Me,” to focus on 
children’s rights 
• has provided “Election Watch” to encourage 
ethical rectitude and promote democratic val-
ues 
• has served as advisory to and participant in the 
prison ministry 
• organized a love and friendship manifestation 
on Brionplein to encourage peace and unity in 
the new nation, Pais Kursou 
• endorsed and supported the ATM initiative of 
the Curaçao Pastor’s Association 
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21 August 2015 
 
To strengthen relationships and support churches in Latin 
America in their struggles for justice and peace, a pilgrimage of 
church leaders organized by the World Council of Churches 
(WCC) will visit Argentina, Chile, Brazil and Colombia from 24 
August to 7 September. 
 
The visit is held as part of the WCC Pilgrimage of Justice and Peace – a 
call from the 10th Assembly of the WCC that took place in the Republic 
of Korea in 2013. 
The WCC delegation includes Rev. Dr Olav Fykse Tveit, WCC general 
secretary, Rev. Gloria Ulloa, WCC president for Latin America and the 
Caribbean and Dr Marcelo Schneider, WCC communication liaison. 
They will meet with representatives of WCC member churches, local 
ecumenical partners, civil society organizations as well as government 
officials and diplomats. 
“Through this visit the WCC joins its member churches and ecumenical 
partners in Latin America in a common journey – a pilgrimage of justice 
and peace,” said Tveit. 
“With a long history in the ecumenical movement and their struggles for 
democracy and human rights, the churches in Latin America have proven 
their commitment to the work for justice and peace.” 
“I really look forward to the visit and listening to the main concerns of 
churches and engage in conversation on how the WCC can help build 
bridges between local churches and global actors in the quest for justice 
and peace,” Tveit added. “We pray that these days will be a blessing to 
all of us.” 
There are 27 WCC member churches in Latin America representing 
about 4.4 million Christians. 
In Argentina, besides visits to member churches, meetings will be held 
between Rev. Gloria Ulloa and local women engaged with the 
ecumenical movement on 24 August. And a panel will be held on 25 
August with human rights organizations such as the Grandmothers of the 
Plaza de Mayo, the Argentinian Commission for Refugees and Migrants 
(CAREF) and the Permanent Assembly of Human Rights (APDH). An 
ecumenical event organized by the Ecumenical Commission of Christian 
Churches in Argentina (CEICA) will be held on 26 August. At the 
Argentinian chancellery, a round table promoted by the Argentinian 
Federation of Evangelical Churches (FAIE) will be held on the 27August. 
The WCC delegation will be welcomed in Santiago and Curicó in Chile, 
from 28to 31August. At the Chilean capital Santiago, Tveit and Ulloa will 
meet with President Michelle Bachelet on 28August to discuss the 
churches’ engagement with human rights, youth issues and environment. 
On Sunday 30 August, the WCC general secretary will deliver a sermon 
during the Sunday worship service at the Pentecostal Cathedral of Chile 
in Curicó. 
In Brazil, the WCC delegation will meet with member churches in the 
capital Brasília on 1 September, visiting the headquarters of the National 
Council of Christian Churches (CONIC) and meeting with the 
leadership of the National Conference of Bishops of Brazil (CNBB). On 
the agenda for discussion are the role of the churches on religious 
tolerance, the defense of the democratic regime in Brazil and climate 
change. On 1 September, a common prayer service with the WCC 
delegates will be held at the Ecumenical Cathedral of Brasilia. 
The last step of the pilgrimage to Latin America is Colombia, the home 
country of Rev. Gloria Ulloa. In Barranquilla on 4 September, Tveit will 
be the keynote speaker at an event on climate justice promoted by the 
Latin American Council of Churches’ Faith, Economy, Ecology and 
Society programme. The WCC general secretary will speak about the 
WCC and its member churches’ and ecumenical partners’ efforts and 
strategy towards the 21st Conference of Parties (COP21) of the United 
Nations Framework Convention on Climate Change, to be held in Paris,  

Church leaders to embark on a pilgrimage of Church leaders to embark on a pilgrimage of Church leaders to embark on a pilgrimage of Church leaders to embark on a pilgrimage of 
justice and peace to Latin Americajustice and peace to Latin Americajustice and peace to Latin Americajustice and peace to Latin America 

World Council of Churches 

If these achievements appear impressive and you were not aware 
of them, it is because the Council prefers not to trumpet its suc-
cesses believing them to be self evident.  
 
At this juncture, the Council seriously concerned about the situ-
ation of rising criminality and increasing crime in Curaçao, is 
seeking to implement the project of “Moral and Spiritual Educa-
tion For Public Schools” to help provide moral and spiritual nur-
ture for our children. The curriculum content include God and 
the Bible, Creation, Sin-Repentance-Pardon-Salvation, Jesus 
Christ, Prayer, Love, Faithfulness as the spiritual components and 
values such as truth, honesty, respect, trust, integrity. Also in-
cluded in the curriculum are the family, the temple of God and 
sexuality, authority as well as responsibility and accountability. 
The intent and hope is that the project when operational will 
help our children and youth to build good and strong self image 
which will be displayed by positive attitude and conduct. This we 
hope in time will help reduce significantly the tendency to crimi-
nality and therefore the incidents of crime and violence across 
our society.  
 
For the Council to be able to provide services which are both 
important and urgent, it needs to have a fixed place of operation, 
adequately and appropriately equipped with staff if even on a part
-time basis and instruments to allow for contemporary means of 
information sharing and networking. We trust that with help 
from the Government, corporate citizens, the business commu-
nity and other such entities of society, we would be able to es-
tablish this level of organization to help us work in a more pro-
fessional thus effective manner. This we have every reason to 
believe will help us deliver service of a better quality to our 
country Curaçao. 
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Hello All, 
 
Greetings and Best Wishes to the VPG and all her congregations. On 
June 16, I emailed the VPG News, Preses Hanco de Lijster and Rev 
Leander Warren in which I mentioned that Mrs. Joan Smith and myself 
celebrated 45 married and as Ministers of the Church. Ten of those 
years were with the VPG in general and Ebenezer congregation in par-
ticular. Also the Iglesia Protestant Uni. ( Synod) Through your newspa-
per VPG news, we wanted to let the people know and express our 
well wishes to all. Haven’t seen the article in the latest edition July/
August. Hope you received it.  Glad to hear about CANACOM.  
 
In those days I had Reverend Mercera attend one of their meetings in 
Jamaica. Glad to see that you are having an article in papiamentu. 
Continue to have the three languages ( Dutch, English and Papiamentu) 
A two volume ( over 600 pages) Encyclopaedia on “Caribbean Religi-
ons” was published some years ago. I wrote articles on Protestantism 
and Roman Catholicism in Curacao and the then Netherlands Antilles. 
I did mention it to the Church. Don’t know whether you have been 
able to have a copy for the Protestant Church. A donation for the VPG 
is on its way. 
 
Al Het Beste! Tur Kos Bon! Best Wishes! 
 
Yours in Christ, 
 
Rev. Dr. Neville L. Smith 

Mrs. Joan Smith and Rev. Dr. Neville L. Smith 
celebrated 45 married and as Ministers of the Church.  
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Redactioneel 
Na de zomerperiode ligt dan weer een nieuw nummer van VPG-nieuws 
vóór u. Het hoofdartikel in  dit nummer is van de hand van rev. Leander 
Warren. Het gaat over de raad van Kerken op ons eiland. Ook kunt u 
het tweede deel van het artikel over de vrouw in de kerk lezen. Dit is 
afkomstig van zr. Yvonne Isidora. Verder zijn er de gebruikelijke 
wijkberichten en roosters. Het Bijbelleesrooster is voortaan van de hand 
van het Antilliaans Bijbelgenootschap, dat door velen gebruikt wordt. 
 
Er is een persbericht van de Wereldraad van Kerken over een bezoek 
van kerkleiders aan de kerken in Latijns-Amerika. De thema’s vrede en 
gerechtigheid krijgen nadrukkelijk de aandacht bij dit bezoek. Latijns-
Amerika is het continent, dat zo dicht bij ons ligt; het trekt daarom onze 
aandacht. Velen kennen deze landen. Daarom is het goed om van tijd 
kerkelijke berichten uit deze landen te lezen. Zij zijn immers onze buren! 
 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
H.V. 

familie en een paar vrienden uitgenodigd maar mocht er eigenlijk niet 

over praten. Alles moest in het diepste geheim en daar heeft iedereen 

zich aan gehouden. Prinses Beatrix en koning Willem Alexander waren 

echt ontspannen en spraken gezellig met mijn kinderen en kleinkinderen. 

Ze waren zo intens geïnteresseerd. Mijn dag kon toen niet meer stuk. 

Dit was echt een hoogtepunt in mijn leven en dat zal ik nooit meer ver-

geten”, zegt Smeets-Muskus. 

Zilveren Anjer onderscheiding kroon op het Zilveren Anjer onderscheiding kroon op het Zilveren Anjer onderscheiding kroon op het Zilveren Anjer onderscheiding kroon op het 
culturele werkculturele werkculturele werkculturele werk    
Dudi SmeetsDudi SmeetsDudi SmeetsDudi Smeets----Muskus: “Ik huilde van blijdschap”Muskus: “Ik huilde van blijdschap”Muskus: “Ik huilde van blijdschap”Muskus: “Ik huilde van blijdschap”    

Door Harry Krafft Walters 
In haar zonovergoten woning tussen de palmbomen en turend op de 
azuurblauwe zee van haar dushi Kòrsou zit Millicent ‘Dudi’ Smeets-Muskus 
nog na te genieten van alle lofprijzingen die ze kreeg voor haar onuitput-
telijke inzet op cultureel gebied. Een hoogtepunt in haar leven is dat ze 
genomineerd werd voor de Zilveren Anjer en het op 16 juni opgespeld 
kreeg door prinses Beatrix in het Paleis op de Dam. Een terechte erken-
ning van het Prins Bernhard Cultuurfonds en een kroon op het werk 
waar de Curaçaose Smeets-Muskus enorm trots op is. 
“Van alle sieraden op uw eiland bent ú zonder enige twijfel de mooiste. 
U laat Curaçao schitteren. U houdt van Curaçao. Het eiland zit diep in 
uw hart en geeft u warmte en inspiratie. Uit een intense behoefte geeft u 
het eiland veel terug, genereus en ambitieus als u bent. U wordt geraakt 
door de schoonheid van de kunsten en wilt niets liever dan deze delen 
met de eilandbewoners. Opvallend daarbij is, dat uw interessegebied rijk 
en divers is, en dat u steeds op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen,” 
sprak de voorzitter Adriana Esmeijer van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Dudi Smeets-Muskus toe.  
Met een warme stem zegt Smeets-Muskus: “Niet alleen hielp prinses 
Beatrix mij het podium op maar ook nadat ik de Zilveren Anjer opge-
speld had gekregen, nam ze mij bij de arm en samen liepen we naar onze 
plaats terug. Die warmte was alleszeggend, die we beiden voelden. We 
zijn liefhebbende moeders en hebben allebei een kind verloren. We lie-
pen arm-in-arm als twee oude vriendinnen. Dat heeft me enorm geraakt 
en was zo mooi. Dát gevoel kan je haast niet beschrijven.  Ik ben heel blij 
dat ik dit heb mogen meemaken. Ik was erg vereerd, dankbaar en heb 
gehuild van blijdschap. Het is een eer voor mij maar ook voor Curaçao. 
Niet zo veel Curaçaoënaars hebben dit meegemaakt.  Ik heb met mijn 
passie voor muziek, cultuur en de Fortkerk, de kans gekregen om zo 
veel te doen voor het eiland en van de Fortkerk  een concertzaal te ma-
ken om geld te generen voor het onderhoudsfonds.“ 
In haar bescheidenheid geeft de 73-jarige Smeets-Muskus aan dat ze dit 
niet alleen voor elkaar gekregen heeft. “ Ik ben dankbaar voor alle hulp, 
die ik gedurende de vele jaren van anderen heb gekregen. In het bijzon-
der de artiesten, musici, componisten en schrijvers, die me belangeloos 
hebben gesteund. Zij hebben een speciaal plekje in mijn hart.  Zonder 
hen had ik dit nooit kunnen bereiken. Samen hebben we er iets moois 
van gemaakt en ik hoop dit nog lang te kunnen blijven doen maar wel op 
een lager pitje. Ik hoop in de nabije toekomst meer hulp te krijgen van 
het bestuur van het Cultureel Comité Fortkerk. Ik heb jarenlang de kar 
alleen getrokken  maar mijn huidige gezondheid laat dit niet meer toe. Ik 
heb nog zo veel mooie plannen en hopelijk kan ik dit waarmaken door 
samen te werken met de Curaçaose Kunstkring”, deelt Smeets-Muskus 
mee.  
De ‘culturele prinses van Curaçao’ blikt terug op haar jaren. Smeets-
Muskus: “Mijn vader (Hubert Muskus; HKW) was een pilaar van de Fort-
kerk. Hij is 25 jaar ouderling geweest en deed dit met veel liefde. Ik ging 
altijd met hem mee naar de Fortkerk. In 1990 ben ik samen met Carel de 
Haseth en archeoloog Jay Haviser het eerste Protestants historisch mu-
seum in de Fortkerk begonnen. Daarnaast heb ik sinds 1991 vele klassie-
ke concerten in de Fortkerk verzorgd en heb ook elf jaar in het bestuur 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch gebied gezeten. Het was 
een grote verrassing voor me toen ik in april van dit jaar in Nederland 
was en bezoek kreeg van Adriana Esmeijer en Maaike Nelissen van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Mevrouw Nelissen overhandigde mij een 
brief waarin stond dat ik voorgedragen was voor de Zilveren Anjer door 
Margie van Gijn en dat het verzoek was toegewezen en ik hem opge-
speld zou krijgen op 16 juni van dit jaar.  Ook hadden vele vrienden 
waarmee ik jaren heb samengewerkt mooie ondersteunende brieven 
geschreven en deze werden meegestuurd met de aanvraag.”    

Na afloop van de plechtigheid in het Paleis op de Dam mocht Dudi 

Smeets-Muskus met haar kinderen en kleinkinderen naar een aparte zaal 

met prinses Beatrix en koning Willem Alexander om haar boek 

‘Niemand wandelt ongestraft onder de palmen’ te overhandigen. “Ik had 

France next December. The following day, the delegation will meet with 
leaders of the Presbyterian Church of Colombia and visit projects relat-
ed to children’s rights. 
In Bogota on 6 September, Ulloa will lead the ecumenical service that is 
to feature a sermon from Tveit. On 7 September, President Juan Manuel 
Santos will welcome the WCC delegation. Later, there will be a meeting 
with ecumenical and confessional organizations involved in the peace 
process in Colombia, an audience with the leadership of the Latin Ameri-
can Bishops Conference (CELAM) and a meeting with the peace com-
mission of the Colombian senate. 
  
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)  
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VPG News-Nieuws-Notisia  

is het kerkblad van de drie wijken van 

de Verenigde Protestantse Gemeente 

van Curaçao. Het verschijnt tien keer 

per jaar  en wordt aan de leden per 

post thuisbezorgd of via E-mail. 

 

Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen of vertrek kunnen 

worden doorgegeven aan het Kerkelijk 

Bureau in Fort Amsterdam.  
info@vpg-curacao.com 

 

VPG News-Nieuws is gratis, maar 

giften worden zeer op prijs gesteld. U 

kunt deze overmaken naar 

bankrekening 90091204 bij de MCB 

t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie 

VPG-Nieuws’ 

Redactie: 

Ds. Hans Végh (voorzitter) 

Harry Krafft Walters (secretaris) 

Ludmilla Sampson 

Desta Nisbeth 

Vacature 

 

Opmaak: 

Klaas Dekker en Hanco 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   

23 sep 2015,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

woensdagdag 30 sep 2015  

 

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 stelt zich ten doel 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. Op de laatste zondag van de maand is 
de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd voor de Stichting Behoud 
Fortkerk. 
 
Eén keer per maand voor een andere instelling: 
  

 
Zondag 27 september 2015 

Raad van Kerken 
 
 

 

Collectes 

 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

ONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NLONTDEK MEER OVER DE BIJBEL OP DEBIJBEL.NL    
Dit jaar worden in het leesrooster onderwerpen uitgelicht waarover u 
op onze website debijbel.nl meer informatie kunt vinden. 
Waar lag de stad Korinte? Wanneer vond het pinksterfeest plaats? En 
hoe is het boek Jozua opgebouwd? Op debijbel.nl kunt u meer lezen 
over deze en nog veel meer thema’s. Op debijbel.nl kan iedereen altijd 
online de Bijbel lezen. Het is mogelijk om De Nieuwe Bijbelvertaling, NBG-
vertaling 1951 en Statenvertaling te lezen, met elkaar te vergelijken en te 
doorzoeken op trefwoord of passage. Maar debijbel.nl biedt meer! Voor 
leden van het Nederlands Bijbelgenootschap biedt debijbel.nl extra’s: 
meer vertalingen, waaronder de Bijbel in Gewone Taal, 
studieaantekeningen en uitleg bij bijbelse begrippen, foto’s en filmpjes, 
kaarten met bijvoorbeeld de reizen van Paulus, en een interactieve tijdlijn 
over de bijbelse tijd. Verrijk uw kennis op debijbel.nl! 

MAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NLMAAK EEN GRATIS ACCOUNT AAN OP DEBIJBEL.NL    
Iedereen kan gebruikmaken van debijbel.nl. Bent u geen lid en heeft u 
nog geen account? Start dan vandaag nog uw zoektocht door de Bijbel en 
maak een gratis account aan op www.debijbel.nl. 
De eerste 30 dagen na het aanmaken van uw account kunt u 
gebruikmaken van alle extra’s op debijbel.nl. Ook daarna kunt u met uw 
account de Bijbel gratis online blijven lezen op deze website. 

 

Attention 
 

The email address of  
the VPC office is changed to 

 

info@vpg-curacao.com 
 

The old email address cannot  
be used anymore! 
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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 
 
06-09 ds. H. Végh  
06-09  br. D. Lopes, 11.00 u. Papiamentstalige 
 dienst 
13-09 ds. H. Végh  
20-09 br. D. Lopes 
25-09 ds. H. Végh , 19.30 u. zangdienst 
27-09 ds. H. Végh 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
De Fortkerk is  tijdens de restauratie gesloten. 
De Fortkerkgemeente kerkt in deze periode  in 
de Emmakerk. 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
06-09 Rev. L Warren (HC) 
13-09  Bro. D. Lopes 
20-09 New Generation & Watermelon 
27-09 Rev. L Warren  
04-10  Rev. L Warren (HC) 
11-10 Sis. Y. Isidora  
 
 

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: info@vpg-curacao.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.radiosemiya.org 
 05-09  br. D’arcy Lopes 

 12-09 ds. Hans Végh 

 19-09 rev. Leander Warren 

 26-09 br. D’arcy Lopes 

 03-10 ds. Hans Végh 

   

Wijzigingen voorbehouden. 

 

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? 
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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. Margerie 
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 
 
 
Sexton 
Sr. Shirley Gomez 

 
524 7036 
868 8206 res 
522 1667 
 
 
461 2950 res 
514-6968 

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 
                       

Ebenezer Church 

 

Ebenezer Community News  Rev. Leander Warren 
  

Congregational Meeting:  
There was then Congregational Meeting at which members were 
updated regarding the functioning or operation of the church over the 
first half year. Matters such as attendance, membership, spiritual health, 
physical state, endowment fund and financial status were all discussed. 
Regarding membership, the point of the aging membership of the 
Church was raised thus the urge to attract new and younger members. 
As regard attendance which is at an average of sixty percent (60%) of 
active membership, we ought to find strategies to raise this to seventy-
five percent (75%) or more. Some suggestions shared are - the revival 
of the mentorship strategy which links regular attendees with those 
not so regular for encouragement and reminder to attend worship. 
For regular attendees to take awareness of members usually seated 
close by who are missing for an extended period of time, to either 
exercise the initiative of contacting them or bringing it to the attention 
of the Church leaders. Then the idea of acquiring the contact 
information of lapsed members, who have not attended for many years 
to see if they can be encouraged to return to Church. Regarding the 
Endowment Fund which is to ensure the ongoing maintenance and 
support of the ministry, mission and programme of the Church, it is 
about encouraging members to keep on making their contributions.  
 
The Fact of God:  
On account of the growing doubts about the existence of God in our 
contemporary times and societies, Ebenezer held a Bible Study Service 
entitled, “Does God Exist – Is Faith In God Foolishness? The sole 
purpose of the study was to refocus members, Christian believers on 
God, the author and foundation of their faith in this new season of 
doubt, denial and skepticism about the existence of God and the 
foolishness of faith in God. The study was engaging and I hope and pray 
helpful in enabling members to reaffirm and deepen their belief in the 
existence of God as well as strengthen their faith in God.    
 
Celebrations:  
At Ebenezer we celebrate with members and also visitors the 
achievement of special milestones such as birth and marriage 
anniversaries as well as successes at study and at the workplace. We 
were happy then to confer blessings and share in the joys of the 
following members and their families blessed by God to see their 
respective milestones: Bro. A. Jackson, our oldest member, 101 years; 
Sis. Y. Isidora, Sis. A. Warren, Sis. C. Fernandes, Sis A. de Riggs, Sis. M. 
James, Sis. J. Hughes, Sis. E. Tapia, Bro D. Nisbeth, Bro. B. Hughes and 
Bro. T. Willemsburg. We wish them all God’s continued blessings, 
grace and mercy.   
 

For this period of reporting, the Ebenezer congregation has been 
returning to its normal state of functioning following the Summer 
Vacation, a period over which many of its members were off-island 
enjoying well deserved vacations. 
 
Over the course of this period under review we share the following 
highlights of those activities which have already occurred as well as 
those yet to occur. We therefore begin by stating that all Church 
auxiliaries namely Watermelon Bible Club, New Generation Group, 
Women’s Group, Men’s Fellowship, Victoria Club, Bible Study and 
Prayer Group and the Soup Kitchen have all resumed functioning. The 
Choir and the Worship Team did not have the luxury of pausing as 
they rendered their services throughout the vacation period.   
 
Baptism:  
There was the service of the celebration of Holy baptism during which 
two infants, children of members of the Church were baptized thereby 
placing them under thus giving assurance of God’s blessings, including 
his protective care of their lives. The worship for the celebration of 
this rite of Holy Baptism was led by the New Generation Group and 
was very well attended.  

Baptism August 16, 2015 
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Vacation Bible School July 2015. 

Service Ebenezer men's Fellowship July 2015. 

Obituaries:  
Just as we rejoice with our members for happy occasions, so too we 
share with them in their moments of sorrow. In this regard we report 
the passing of Sis. Rose (Machi) Leonard, after  a brief period of illness. 
Sis Rose was a member of very long standing at Ebenezer. She leaves 
to mourn her passing her children, Justina, Alphonso, Hilda, Sandra and 
Ingrid, grandson Murray Adonis, great grandson Noah, daughter-in-law 
Emukel and sons-in-law  Henry and Murray. The Chair of our Church 
Board, Bro. D. Nisbeth also lost his sister Grace and Sis. E. Bryan her 
aunt, both in St. Maarten. Our prayer is that the departed souls will 
find blessed and eternal peace and rest in Jesus Christ and their 
sorrowing loved ones God’s gracious comfort. 
 
Diaconie Day:  
The Ebenezer community was delighted to participate in the Service of 
Diaconie Day celebration, to again highlight the purpose and service of 
the Diaconie to the less fortunate of our Curaçao society. The 
spotlight on the work of Fundashon Gideon with its service to 
children, was quite appropriate at a time when children are violated 
and their trust in adults to take care of them betrayed. The hope and 
encouragement is that all adults and organizations that have 
responsibility for children, will endeavour to deliver quality care and 
nurture to the children, helping to raise them as God desires. 
 
 
 
 
We conclude with the following intimations for the month of 
September: 
 
Church Board Meeting Tuesday 1 at 7:00 p.m. 
  
Bible Study & Prayer Meeting Wednesday 2, 9, 16, 23 & 30 at 7:00p.m. 
  
Holy Communion Worship Sunday 6 at 9:30 a.m. 
  
Soup Kitchen Service Thursday 3, 10, 17 & 24 at 12 noon. 
  
Theological Conversation Saturday 19 at 6:00 p.m. 
  
Women’s Group Celebration Tree Sunday 20 at 5:30 p.m. 
  
Service in Appreciation of Work of Security Organizations Sunday 27 
 at 9:30 a.m. 

Advertentie 



8 September 2015 VPG NIEUWS 

 Fortkerk         
Wijk 2                 Tel. 747 0691 

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. C. H. Gravenhorst 
Br. H. B. Beaujon 
Br. A. J. Lorier (kerkvoogd) 
Br. H.A.K. Walters                      
Zr. G.W. Kwintenberg 
Br. J.  Snel (kerkvoogd) 

 
747 7427 
736 7108 
522 4150 
511 5577 
518 0205 
560 0900 

Diakenen 
Zr. C.E.Vliegenthart- 
de Mees 
Zr. A. R.M. Petrona 
Kerkvoogd  
Br. E. Groeneveld 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
525 3338 
 
540 0865 
 
737 9715 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant: Vacant 
Consulent: ds. Hans Végh 
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed 
Tel:  737 3070 (huis/kantoor) 
        661 6339 
E-mail: jas.vegh@gmail.com 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

Zoals u wellicht gehoord heeft, vordert de restauratie van de Fortkerk 
gestadig. Het einde is in  zicht. De laatste zondag, dat de Fortkerkge-
meente in de Emmakerk kerkt, is 4 oktober a.s. Dan hoopt ds. Henk 
Hortensius voor te gaan. Hij was enkele jaren marinepredikant op ons 
eiland. Velen van u kennen hem wellicht. Dat geldt ook voor zijn 
vrouw Martine Bakema. Ook zij ging enkele keren voor in de Fortkerk. 
Zij beiden zullen vanaf 1 oktober tot 28 december interimpredikant 
zijn voor de Fortkerk. Dan leg ik mijn consulentschap weer neer. De 
eerste dienst in de Fortkerk zal weer zijn op 11 oktober a.s. 
 
Onze zieken 
Zr. Ana Petrona volgt op het moment van schrijven nog steeds chemo-
kuren. Het is zwaar en we wensen haar Gods zegden toe. Een licht-
punt voor haar was, dat haar kleindochter gedoopt werd in de “Drie 
Stromen” in Gaasperdam (Amsterdam Z.O.). 
Ook voor zr. Lia Vliegenthart was het spannend. Een galblaasoperatie 
ging op het laatste moment niet door. Wel zal ze behandeld moeten 
worden voor ontstekingen. Ze blijft onder controle van de artsen. 
Zr. Henny Rozier-Kaspers moest worden opgenomen in het Ad-
venthospitaal. Na onderzoek is er besloten, dat ze bestraald moet 
worden. God zij haar en alle andere zieken nabij. 
 
Afscheid 
In de dienst van 23 augustus namen we afscheid van zr. Lia van Gastel. 
Ze is na enkele jaren in ons midden te hebben vertoefd, weer terug-
gaan naar Nederland. Daarmee komt er een  eind aan haar ouderling-
schap in de Fortkerk. We danken haar voor haar inzet. In ons gebed 
droegen we haar op aan God. 

 
Op zondag 23 augustus 
heeft een delegatie van de 
Wijkkerkenraad 
afscheid genomen van ouder-
ling Lia van Gastel. Haar 
contract op Curaçao zit er op 
en zij is inmiddels alweer in 
Nederland. Wij danken haar 
voor haar inzet en wensen 
haar het allerbeste toe". 
 
 
 

Op de foto: Wilma Kwintenberg, André Lorier, Lia van Gastel, Christine Gravenhorst, 
Diana Lorier,Joop Snel en Hensey Beaujon.  

 

Gespreksgroep Tamarijn 
Op 1 september a.s. komt de gespreksgroep Tamarijn weer bijeen. We 
beginnen om 10.00 uur met koffie. Daarna gaan we in gesprek over 
een Bijbelgedeelte. 

H.V. 

Wijknieuws Consulent 
Ds. H. Végh 

Op 16 mei traden Renée Beaujon en Juan Dagniaux in de Fortkerk in 
het huwelijk. Dominee Hans Végh verzorgde de mooie stijlvolle huwe-
lijksvoltrekking en ouderling van dienst was Hensey Beaujon (vader van 
Renée Beaujon).  
 
Iliana Schotborgh las de eerste schriftlezing Exodus 13: verzen 17 tot 
en met 22 voor en Anneliese Ponson verzorgde de tweede schriftle-
zing: 1Korinthiërs 13 de verzen 4 tot en met 7. Ouderling Lia van Gas-
tel sprak het kersverse echtpaar mooie woorden toe en wenste hen 
alle succes, waarna ouderling Harry Krafft Walters de trouwkaars 
overhandigde zodat het licht altijd op hun weg mag schijnen.  
 
Ook speelde een band akoestische Curaçaose muziek. De Protestantse 
gemeente van Curaçao wenst het jonge echtpaar Dagniaux-Beaujon 
alle geluk en wijsheid toe in hun verdere leven en hoopt dat ze veel 
kracht zullen putten uit de kerkelijke inzegening. 

Huwelijk Renée Beaujon en Juan Dagniaux 

Huwelijk Renée Beaujon en Juan Dagniaux 



9 September 2015 VPG NIEUWS 

De restauratie van de Fortkerk verloopt voorspoedig. Op dit moment 
zijn de nieuwe dakpannen aangebracht en is het torentje gerenoveerd. 
Op verschillende plaatsen is  betonrot  geconstateerd.  Ook dit  zal 
worden aangepakt. De komende tijd zal er worden geverfd aan de 
binnen- en buitenkant van de Fortkerk. Ook is men druk bezig met het 
opknappen cq. verven van de ontvangstruimte, de vergaderruimte en 
de ruimte van de kinderopvang. Het Kerkelijk Bureau en de ruimte 
daarachter zullen eind september worden geverfd. 

Het archief op de zolder van de Fortkerk hebben wij naar beneden 
laten brengen.   
Bankafschriften  tot  het  jaar  2000  en  niet  meer  te  gebruiken 
liederenboeken zijn inmiddels  vernietigd.  Belangrijke  stukken vanaf 
1993 zullen worden gearchiveerd door het Nationaal Archief. Dit 
instituut  heeft  ook eerdere stukken van vóór 1993 gearchiveerd. 
Wanneer een derde inzage wil hebben in de stukken welke jonger zijn 
dan 50 jaar dan moet deze persoon schriftelijk toestemming vragen aan 
de VPG. 
 
Op 19 september gedurende de gehele ochtend zullen we met een 
aantal vrijwilligers een grote schoonmaak houden in het Kerkelijk 
Bureau, de vergaderzaal en de ruimte achter het Kerkelijk Bureau. 
Ook zullen in deze ruimtes drie airco's worden vervangen. Als u wilt 
helpen geef u dan op bij een kerkenraadslid. 
 
De metalen trap naar de zolder, welke momenteel behoorlijk verroest 
is, zal in oktober worden vervangen door een houten trap. Vroeger is 
dit altijd een houten trap geweest. Het hout moet uit Nederland 
komen, vandaar dat dit niet klaar zal zijn bij de oplevering van de 
restauratie werkzaamheden. 
 

Wanneer er een restauratie plaatsvindt aan een oud gebouw, komt 
men later altijd wel zaken tegen die ook gerepareerd moeten worden. 
Zo ook in ons geval. Enkele ramen en enkele verrotte kozijnen in het 
torentje moesten vervangen worden. De vlaggenmasten waren hard 
toe aan een opknapbeurt. Ook is er betonrot geconstateerd aan de 
zuidzijde  van de Fortkerk.  Daarnaast  zijn er ook gelukkig  enkele 
meevallers. Momenteel hebben we te maken met een meerwerk-prijs 
van Afl. 6000,=. We hopen dat het hierbij blijft. 
 
De  samenwerking  met  de  aannemer,  de  architect  en  het 
Monumentenfonds loopt tot nu toe erg prettig. Elke twee weken 
wordt  er  een  bouwvergadering  gehouden.  De  Stichting  Behoud 
Fortkerk  wordt  daar  ook  bij  betrokken.  De  planning  is  dat  de 
aannemer  eind  september  oplevert.  Daarna  zal  er  een  grote 
schoonmaakbeurt moeten plaatsvinden. 

 
Al met al een vrij grote klus. Het is de bedoeling, dat op 11 oktober de 
eerste kerkdienst zal worden gehouden. We hopen dan weer in een 
prachtige opgeknapte Fortkerk elkaar te ontmoeten. 
 
Joop Snel, secretaris Stichting Behoud Fortkerk. 

Restauratie Fortkerk 

Nieuwsgierig naar de vorderingen van de restauratie van de Fortkerk? Bekijk 
de foto's op:  
 
www.facebook.com/fortkerklevendmonument. 



10 

Het is alweer even geleden, dat ik het wijknieuws voor de Emmakerk 
schreef. De afgelopen periode stond het kerkelijk leven op een laag pitje. 
De scholen hadden vakantie. Velen hebben deze tijd benut om tot rust 
te komen. Op 23 augustus j.l. hadden we onze startdienst. Dat was het 
signaal voor de start van de activiteiten dit seizoen. God zegene ons ook 
in dit nieuwe seizoen. Dat ons gemeenteleven moge groeien en bloeien 
en dat vele gemeenteleden (dus u en jij) meedoen aan de aangeboden 
activiteiten. 
Voor de komende maand noem ik u de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we om 18.30 uur bijeen in de consistorie. We bid-
den voor kerk en wereld, voor alles dat we belangrijk vinden. Zo mogen 
we de noden van de wereld aan God opdragen, maar we mogen Hem 
ook danken en prijzen in ons gebed. We lezen dit uur ook een Bijbelge-
deelte en we zingen liederen. 
 
Catechisatie 
Op 2 september a.s. begint de jongerencatechisatie en wel om 19.00 uur 
in de consistorie. We spreken over ons geloof aan de hand van figuren 
uit de Bijbel. We komen elke week van 19.00 tot 20.00 uur bijeen. 
 
Belijdeniscatechisatie 
De belijdeniscatechisatie is elke dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur in de 
consistorie. We bespreken de hoofdlijnen van het christelijk geloof en 
we bereiden ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis. 
We zijn begonnen op 25 augustus. 
 
Gespreksgroep “Wat geloof ik?” 
Op donderdag 3 september komt de gespreksgroep “Wat geloof ik” 
weer bijeen. Vóór de vakantie hebben we al een inleidende avond gehad, 
nu gaan we daadwerkelijk van start. Deze gespreksgroep komt eens in 
de 14 dagen bijeen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in de consisto-
rie. De data zijn: dinsdag 3 en dinsdag 17 september. 
 
Bijbelstudie 
Eveneens eenmaal in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We zetten onze stu-
die over het boek Handelingen der Apostelen voort. We bespreken de 
tekst van vers tot vers. Tevens zien we de actualiteit van de Bijbeltekst. 
De eerste keer, dat weer bijeenkomen is donderdag 10 september van 
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 10 en 24 september. 
 
Seniorenmorgen 
Ook de seniorenmorgen wordt weer opgestart. We komen weer bijeen 
op 14 september a.s. in de consistorie en wel van 9.30 tot 11.30 uur. We 
ontmoeten God en elkaar in Bijbellezing, gebed, zingen en discussie. Kof-
fie en fris zijn aanwezig. 
U ziet, er is een behoorlijk aanbod van vorming en toerusting. Zoals ik in 
mijn preek op de startdienst van 23 augustus al zei mogen de gemeente-
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 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.emmekerk.webs.com 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  Ds. H. Végh 

leden toegerust worden voor de dienst aan Christus. Zo wordt het li-
chaam van Christus (de kerk) opgebouwd. Zie Ef. 4:1-16. 
 
Zangdienst 
Op 25 september a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 
uur in onze Emmakerk. We zingen God lof met bekende liederen. Ook 
is er een Schriftlezing en een korte meditatie. Liederen kunt u bij mij op-
geven. 
 
Bij de diensten 
Op 6 september is er een bijzondere dienst, nl. een jubileumdienst. Op 1 
september bestaat de Vereniging Christen Vrouwen 50 jaar. Dat wordt 
op 6 september gevierd in onze Emmakerk. Het jongerenkoor van de 
Maranathakerk zal zijn medewerking verlenen. Ik hoop in deze dienst 
voor te gaan. 
Om 11.00 uur is er die zondag een papiamentstalige dienst o.l.v. br. D’ar-
cy Lopes. 
Op 13 september a.s. hoopt het Taizékoor o.l.v. zr. Diana Lorier zijn me-
dewerking te verlenen. In deze dienst zal Ashton Isaac Brouwer de doop 
ontvangen. God wil met hem zijn in zijn liefde en genade. Hij sluit een 
verbond met hem. Ook wijst de doop op de vergeving van zonden door 
het werk van Christus. 
Op 4 oktober a.s. hoopt ds. Henk Hortensius voor te gaan, een van de 
nieuwe interimpredikanten van de Fortkerk (zie ook mijn bericht onder 
de Fortkerk). In deze dienst wordt het avondmaal gevierd. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
 
Onze zieken 
Br. Theo Marion moet op het ogenblik behandelingen ondergaan vanwe-
ge een ernstige ziekte. We wensen hem en zijn gezin moed en kracht. 
Moge de Heer met hem zijn. 
Zr. Elly Lingstuyl is gevallen en heeft een heup gebroken. Daaraan werd 
ze geopereerd in het Sehos, waar ze enkele dagen verbleef. 
God zij al onze zieken nabij. 
 
Vertrek 
Eind juni vertrok de familie Wilco en Gerie van Dijk met hun kinderen 
Evie en Wester naar Nederland. Ze hebben 5 jaar op ons eiland ge-
woond. In een kerkdienst eind juni namen we afscheid van hen. We wen-
sen hun Gods zegen toe. 
Eveneens is vertrokken Beau-Anne Bos. Ze gaat studeren en sporten in 
de USA. Ook van haar hebben we afscheid genomen in een kerkdienst in 
augustus. Het ga je goed in Amerika. We wensen je Gods zegen toe. Dat 
geldt ook voor Chris Lasten, die ook naar de Verenigde Staten is ver-
trokken voor studie en sport. 
 
Certificaten 
Op 18 juni heb ik in de consistorie van de Emmakerk een certificaat uit-
gereikt aan de volgende mensen, die in de jaren 2011 tot 2015 onafge-
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lezen. Onthoud, dat je elke dag een 
stukje in je Bijbel leest; bijv na je 
huiswerk. Vaste Afspraak!! Geef je 
Bijbel een goede, zichtbare plek, 
zodat je ‘m elke dag kan zien. Geen 
aardrijkskunde proefwerk er bo-
venop leggen, want dan zie je ‘m pas 
weer na je proefwerk. Niet doen 
dus!! 
 

NOOIT TE LAAT. 
Alle handen in de commissies, masha danki voor alle hulp in het afgelo-
pen seizoen. Ik hoop, dat we weer een fijn jaar met een fijne samenwerk-
ing mogen hebben. 

JONGELUI. 
Hoe was de vakantie? Heerlijk he! Maar die vakantie is echt voorbij.  
Onthoud; je bent blijven zitten, omdat de stof er nog niet goed in zat. 
Dus doe goed je best!! 
Het was weer wennen aan een nieuwe juf of meester, een ander lokaal. 
En nu op naar de tussenvakantie en het eerste tussenrapport. Een goede 
start is altijd goed! 
 

Steuntje: Geloof begint niet daar waar mijn verstand ophoudt,  

maar daar waar mijn weerstand tegen God ophoudt. 

Warme, Christelijke groeten ; namens  de Kerkenraad, 

Jet Baank. 

broken hebben deelgenomen aan de beknopte cursus, die ik gaf voor 
gemeenteleden. Deze mensen zijn: 
Zr. Carmen Gilmoor 
Br. Hanco de Lijster 
Zr. Agnes de Lijster-Corsen 
Br. Johan Stegeman (EBG) 
Zr. Martha Steglich (EBG) 
Zr. Eline Strijk (EBG) 
Zr. Catherine Tevreden 
 
Zoals ik al zei in  mijn toespraak heb ik deze cursus met plezier gegeven. 
De inzet en input van de deelnemers was geweldig. We hadden interes-
sante discussies. Voor een ieder van ons was dit verrijkend. 
 
Huwelijk 
Op 25 juli zegende ik het huwelijk in  van Stefan Engstfeld en Kerstin 
Jaeckel uit Düsseldorf (Duitsland). Ze kennen ons eiland al jaren en ko-
men hier voor de duiksport. Hun vrienden en vriendinnen waren getuige 
van hun jawoord tegenover God en elkaar. Namens de kerk was zr. Jet 
Baank aanwezig. Het huwelijk werd ingezegend op Playa Kalki bij Kura 
Hulanda Lodge. 
Een vriendelijke groet voor u allen, 

Ds. Hans Végh. 

Nieuws Jet 
Jet Baank 

De vakantieperiode is echt voorbij. Er waren natuurlijk wel Diensten in 
de Emmakerk, maar de groepen lagen allemaal stil. Ook de predikanten 
moeten even bijkomen en bijtanken. 
 
LOOF DE HERE MIJN ZIEL 
Ik herinner me, dat ik als kind vaak vroeg in de morgen wakker werd 
door mijn moeder’s stem als zij lofliederen zong terwijl zij het ontbijt 
klaarmaakte. Zij had dan net haar “stille tijd” van gebed en bijbellezen 
achter de rug en haar hart vloeide over van blijdschap. Deze herinnering 
is nog zo fris als de dag van gisteren, hoewel mijn moeder nu al jaren bij 
de Heer is. 
In onze moderne, jachtige wereld zijn christenen vaak te gehaast om 
zelfs maar enkele minuten te reserveren voor lezen in de Bijbel, voordat 
de drukte van de dag begint. En s‘avonds zijn ze doodmoe.  
Dus geen tijd voor de Bijbel en Gebed. Toen ik bij de nonnen in het in-
ternaat zat, moesten we vroeg opstaan om de Here te loven en te 
prijzen. (1 Kronieken 23 : 27-30). Nu leven we niet meer onder zulke 
regels en voorschriften. Maar als we denken aan wat de Here Jezus voor 
ons gedaan heeft, zouden we eigenlijk elke dag moeten beginnen met 
vrolijke Lofprijzing. Wat heeft God niet veel voor ons gedaan door Zijn 
Zoon te geven! Wat heeft de Here Jezus niet veel voor ons gedaan door 
Zichzelf te geven. 
 Begin de dag met God. Het is de zekerste manier om Zijn tegen-
woordigheid te ervaren in de uren die volgen. In Psalm 5 vers 4 lezen 
we: ”Here, des morgens hoort Gij mijn stem. Loof de Here mijn ziel!” 
 
SPECIALE DIENST. 
Zondag 23 augustus vierden we onze jaarlijkse Startdienst bij Emma. Het 
was een feest, met medewerking van Forti Kantando. Dank je wel 
koorleden en zr. Sylvia Nisbeth, het was weer fijn om jullie bij ons te 
hebben en nog wel zo vlak na de vakantie. Dubbele masha danki!! Tot 
Gauw…. 
In de Dienst noemde ik-ondergetekende- alle commissies op. Het leek 
veel, maar we komen echt handen te kort. 
 Wist u, dat wij bijv. nog mensen nodig hebben voor de nevendienst -; 
bloemen-; krantjes vouwen-; krantjes rondbrengen-; koffiecommissie ; 
Denk er eens over na en meldt u aan bij mij. 
 
In de Dienst kregen Eva Rhuggenaath, Patrick van Laar en Kimberly Bak-
ker een Bijbel van de Emmakerk. 
Ze zijn nu Middelbare Scholieren en gaan nu zelf in hun eigen Bijbel 
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In Memoriam 

Op 18 augustus is overleden 
 zr. Cornelia Eufemia van der Weide.  
Ze is 98 jaar geworden. 
 
Zr. Lena van der Weide heeft een hoge leeftijd bereikt, maar vooral 
de laatste jaren waren moeilijk voor haar. Lena van der Weide is op 4 
april 1917 geboren hier op Curaçao. Ze is hier ook opgegroeid. Al op 
jonge leeftijd is ze gaan werken bij de KNSM. Ze heeft later nog steeds 
contact gehouden met de collega’s, die ze daar heeft leren kennen. 
Enkele maanden geleden nog was er een reünie en daar genoot ze van. 
 
Zr. Lena van der Weide heeft een groot gedeelte van haar leven 
besteed aan de verzorging van haar moeder. 
 
Haar trots was haar huis, dat ze heeft laten bouwen. Ze heeft daarin 
gewoond tot haar dood. Dat was inderdaad haar grote wens: 
overlijden in eigen huis. 
 
Tot op hoge leeftijd spelde zr. Van der Weide de kranten. Ze was op 
de hoogte van zowel het lokale als het internationale nieuws. Ze was 
scherp van geest. Maar toen haar gehoor en gezichtsvermogen 
achteruitging, vereenzaamde ze. Haar wereld werd erg klein. Ze kon 
de kranten niet meer lezen en niet meer goed horen wat er in de 
gesprekken werd gezegd. Ook voelde ze de laatste jaren het gemis van 
familieleden, die overleden waren. De kring van familie en vrienden, 
van vertrouwde mensen, werd tenslotte erg klein. 
 
Zr. Van der Weide ging altijd naar de Fortkerk toen het nog kon. Ze 
sprak niet veel over haar geloof. Dat beleefde ze meer in de 
binnenkamer. Maar wel werd duidelijk, dat ze uit het geloof kracht 
putte. 
 
Op 25 augustus j.l. hebben we afscheid van haar genomen in een korte 
rouwdienst, die werd gehouden in het rouwcentrum van “El Señorial” 
in Otrobanda. In deze dienst stond Psalm 23 centraal. David belijdt 
God hier als de goede herder, die hem leidt, ook door donkere dalen. 
In het Nieuwe Testament lezen we, dat Jezus onze goede herder is. 
Hij is gekomen om ons met God te verzoenen. 
 
Na de dienst werd zr. Van der Weide bijgezet op de protestantse 
begraafplaats aan de Roodeweg. 
 
God trooste de familie. 

 

Ds. Hans Végh. 

In de periode zo na de grote vakantie, als de kinderen weer naar school 
gaan en ook alle activiteiten binnen de kerk weer op gang komen is het 
goed om een eerste, voorlopige, balans voor het huidige jaar op te 
maken. Gelukkig hebben we de kosten goed onder controle en liggen die 
lager als begroot. 
 
Voor wat betreft de inkomsten zien we, dat zowel de kerkelijke bijdrage 
als de inkomsten vanuit de begraafplaatsen lager liggen als begroot. 
Vanuit het kerkelijk bureau zijn we inmiddels gestart met het attenderen 
van de mensen op achterstallige betalingen voor wat betreft de 
grafrechten, dit zal hopelijk in de laatste maanden van dit jaar zijn 
vruchten afwerpen.  
 
Als kerkvoogdij willen we, vooral nu, uw aandacht vestigen op uw 
jaarlijkse vrijwillige bijdrage. We gaan al hard op weg richting het eind 
van het jaar en het zou mooi zijn als we het jaar weer positief zouden 
kunnen afsluiten. Echter daarbij is uw hulp hard nodig.  
 
In verband met de restauratie werkzaamheden aan de Fortkerk kan het 
kerkelijk bureau ook telefonisch op het moment wat moeilijker 
bereikbaar zijn, graag vragen wij uw begrip hiervoor.  
 
Dan wil ik afsluiten met als aandacht punt, uw jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage en daarbij de vraag aan u: “Geeft u om uw kerk?” 
 
Olaf Mulder 
Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

Kerkvoogdij 
De kerk is van blijvende waarde 

Geef om uw kerk 
Olaf Mulder 

Voorzitter: Olaf Mulder 
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 
onderstaande bankrekening van de VPG: 
    
MCB: 90091204 
o.v.v. kerkelijke bijdrage 
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De ijskast en wasmchine van het zorggezin. 

Preses: Hanco de Lijster 
Scriba: Krijnie Wout-de Geus 
Enenezer Church: Desta Nisbeth  
Emmakerk: Farida Da Costa Gomez  
Fortkerk: Vacant 
Consistorie: Jet Baank 
Ministerie van predikanten: 
Hans Végh 
Kerkvoogdij: Olaf Mulder 
Diakonie: Lia Vliegenthart-de Mees 

hanco.de.lijster@gmail.com  
krijniewout@hotmail.com  
destanisbeth@yahoo.com 
faridadcgomez@hotmail.com 
 
korabrivo@hotmail.com 
 
Jas.vegh@gmail.com 
olafmulder@hotmail.com 
vlieglia@gmail.com  

510 4753 
513 8909  
520 3015 
526 1566 
 
767 6920  
  
737 3070 
516 4919 
525 3338 

Centrale Kerkenraad 

Van de preses 
Hanco de Lijster 

De vakantie is weer voorbij. Ik hoop dat een ieder die met vakantie is 
geweest een fijne tijd heeft gehad en weer met frisse moed aan de slag is 
gegaan. Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. Ik wens alle 
leerlingen/studenten een succesvol school/studiejaar toe en de 
leerkrachten en docenten wijsheid en geduld. In augustus zijn er ook dit 
jaar weer verschillende startdiensten gehouden om het nieuwe seizoen 
in te zegenen. 
 
Beroepingen 
In beide beroepingscommissies wordt hard gewerkt om te komen tot de 
beroeping van een jeugdpredikant en een predikant voor de Fortkerk. 
 
Orkaanseizoen 
Het is lang rustig geweest in de Atlantische tropen, maar in augustus is 
het weer actief geworden. We hebben ondertussen twee stormen 
kunnen volgen, Danny en Erika. Dany is zelfs uitgegroeid tot 
orkaankracht. Erika heeft op Dominica geleid tot 14 doden en nog veel 
vermisten. Ons gebed gaat uit naar de nabestaanden. Terwijl ik dit schrijf 
is er weer een storing op komst vanuit Afrika. Hopelijk blijft deze op de 
oceaan en komt hij niet in de buurt van land. 
 
Advent en kerst 
We leven toe naar de adventtijd en kerstmis. Het lijkt nog ver, maar 
voordat je het weet is het zover. De Kerstnachtdienstcommissie begint 
binnenkort met de voorbereidingen voor de traditionele 
kerstnachtdienst op het Fortplein. 
 
Gemeente Groei Groepen 
Uiteraard kan ik het niet laten om weer het belang te benadrukken van 
het meedoen van een ieder aan de doordeweekse activiteiten, zoals 
gebedsgroepen, Bijbelstudiegroepen, e.a. We zijn met twee nieuwe 
Gemeente Groei Groepen begonnen, omdat de woensdaggroep vol is. 
Eén op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur en één op vrijdagochtend van 
09.30-11.30 uur. Het zijn nog kleine groepjes van 3 a 4 personen dus er 
is nog plaats genoeg om aan te schuiven. In september komen we bijeen 
op 8, 9 en 11 september en op 22, 23 en 25 september. Wilt u/jij 
meedoen, laat het mij even weten via een mailtje. Er zijn ook twee 
mensen die gevraagd hebben of we een GGG bij hun thuis kunnen 
beginnen en dat gaan we uiteraard plannen. 
 
Moge Gods zegen u/jou ten deel vallen. 
 
Hanco de Lijster. 
Tel. 510-4753 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 

Op 16 juli j.l. is overleden zr.  
Mädchen Everalda Ennocence “Evy” Prince-Noldus. Ze was 65 
jaar. 
 

Zr. Prince is op 21 december 1949 geboren hier op Curaçao. Ze is 
onverwacht van ons heengegaan. Het gaf een hele schok. Ze laat on-
miskenbaar een lege plaats onder ons achter. Er is verwarring, verbijs-
tering, ongeloof en verdriet. 
 

Evy Prince was bij velen bekend. Mensen hielden van haar, zo heb ik 
begrepen. Ze was vol liefde naar de medemens toe. Ze heeft velen ge-
holpen. Ze was vrijgevig. Ze had vaak medelijden met mensen. Ze deed 
veel voor de gemeenschap. Jarenlang was ze kleuterleidster op de Mar-
nix basisschool, later ook hoofdleidster. Maar ook in de sportwereld 
was ze geen onbekende. Ze deed aan zwemmen en atletiek. Ze was 
ook jurylid bij wedstrijden. 
 

Zr. Prince was ook creatief. Ze kon  goed tekenen. Ze maakte kerst-
kaarten of kalligrafeerde. 
 

Zo zette ze zich in voor haar medemens en dat deed ze vanuit haar 
geloof. Ze sprak niet veel over haar geloof. Dat beleefde ze meer voor 
zichzelf. Maar ze was er zeer zeker mee bezig. Ze bezocht regelmatig 
de diensten in de Fortkerk. Ze volgde Bijbellessen. Kortom: ze was een 
devote vrouw.  
 

Op 23 juli j.l. namen we afscheid van haar in een dienst van Woord en 
Gebed in het crematorium van Crefona in Brievengat. We lazen in de-
ze dienst Psalm 121. De pelgrims verwachtten hun hulp van de Heer, 
de Schepper van hemel en aarde. Hun reis naar Jeruzalem was vaak vol 
gevaren. Toch belijden ze God als hun helper. Hij is als een wachter, 
die niet van hen wijkt. Wij zijn ook pelgrims op weg naar het hemelse 
Jeruzalem. Jezus Christus heeft de weg daartoe geopend door zijn lij-
den en sterven aan het kruis. 
 

God trooste de familie. 

Ds. Hans Végh. 

In Memoriam 
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op Parera of Ascension was, en hebben we ons als gemeenteleden van 
de wijkgemeente welkom en thuis gevoeld. 
Nu de Fortkerkgemeente weer vacant is, en na een periode van herstel 
van het dak weer opengaat, zijn wij erg blij met de kans om opnieuw drie 
maanden in Curaçao te zijn, en uw gemeente bij te staan. 
 

We zullen zo snel mogelijk na 1 oktober zorgen dat we telefonisch be-
reikbaar zijn, maar we weten natuurlijk nog niet wat ons nummer zal zijn. 
Voor vragen op het gebied van pastoraat, of gewoon een goed gesprek, 
zijn wij wel – ook nu al – bereikbaar op onze e-mailadressen, zie hieron-
der. En u kunt ook een bericht doorgeven via het kerkelijk bureau. 
We hebben ook nog een praktische vraag aan u: We zullen die periode 
wonen in een gemeubileerd huis en zelf het nodige meenemen aan theo-
logische boeken, laptop e.d. om het werk zo goed mogelijk te doen, 
maar de ruimte (en het gewicht) in onze koffers is natuurlijk beperkt.  
 

Daarom zou het heel fijn zijn als we voor die drie maanden een goed 
werkende printer zouden kunnen lenen. Misschien heeft iemand van u er 
een ongebruikt staan…. 
We hopen dat we samen met u een mooie en inspirerende herstart mo-
gen beleven! 
 

Hartelijke groet en tot heel gauw, 
Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema 
henkhortensius@gmail.com 
martinebakema@gmail.com 

Even (opnieuw) voorstellen…  

 

Het is lange tijd stil geweest op deze plek. Dat komt omdat de 
beroepingscommissie probeert in stilte haar werk te doen. Als 
opfrisser volgen hier nog even de namen van de leden van de Fortkerk 
beroepingscommissie: Iliana Pasman, Wilma Kwintenberg, Johan van 
Eenennaam en André Lorier (allen vanuit onze wijkgemeente). Vanuit 
andere geledingen hebben zitting in de commissie: Farida Da Costa 
Gomez (Emmakerk), Desta Nisbeth (Ebenezer Church) en ds. Hans 
Végh (consulent en Ministerie).  
 

Na een zoektocht hier op het eiland via de lokale kranten en in maart 
in Nederland via de kerkelijk pers aldaar, hebben wij de 
binnengestroomde (!) sollicitaties beoordeeld. Uiteindelijk hebben er 
in april en mei met een vijftal kandidaten twee Skype gespreksrondes 
plaatsgevonden. Drie van de vijf zijn vervolgens ook nog in juni in 
Nederland gesproken toen twee van onze commissieleden toevallig 
daar tegelijkertijd waren. Vervolgens zijn wij als commissie diensten 
gaan horen via internet. Uiteindelijk heeft dit op 28 juni geleid tot een 
beroep door de Centrale Kerkenraad van de VPG (en na overleg met 
de wijkkerkenraad van de Fortkerk) op ds. Janos Schellevis van de 
Hervormde Gemeente Ameland te Nederland. Dit is begin juli via de 
zondagse afkondigingen gemeld aan u als gemeente en via een kort 
bericht in het vorige VPG nieuws. 
 

Na 5,5 week in spanning afwachten kregen wij het bericht dat ds. 
Schellevis bedankte voor het op hem uitgebrachte beroep. Hij heeft 
wel gekozen voor het Nederlandse Appelscha. De commissie moest 
dus weer verder zoeken. Daartoe is zij de afgelopen weken weer 
diverse keren bij elkaar geweest om zich te beraden op de nieuwe 
situatie. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden dus die worden nu in alle 
stilte verder verkend. Zodra wij meer kunnen melden zullen wij het u 
laten weten. 
 

De wijkkerkenraad van de Fortkerk wist op voorhand dat 
beroepingswerk lang kan duren. Daarom is er al in februari gesproken 
met het echtpaar ds. Martine Bakema en ds. Henk Hortensius om ons 
hier te komen ondersteunen. Natuurlijk was toen nog niets zeker 
over de renovatie van het dak van de Fortkerk, maar het leek ons 
goed om plannen te maken voor het najaar voor het geval we nog 
vacant zouden zijn. Als kerkenraad zijn wij dan ook zeer verheugd dat 
vanaf zondag 4 oktober tot en met de zondag na Kerst 2015, dit 
predikantenechtpaar ons wil komen bijstaan. Elders op deze pagina’s 
schrijven zij zelf ook een stukje. Vanaf deze plaats willen wij Martine 
en Henk alvast heel hartelijk welkom heten (terug) op dushi Korsow! 
 

Tenslotte en niet onbelangrijk: wilt u de beroepingscommissie, de 
wijkkerkenraad en ons als gemeente in uw gebed gedenken? 
 

André Lorier 
Lid kerkenraad Fortkerk en voorzitter beroepingscommissie  

Beroepingswerk Fortkerk 

De komende tijd (begin oktober tot eind december) mogen wij in de 
gerestaureerde Fortkerk de kerkdiensten verzorgen en doen wat ver-
der aan predikantstaken gedaan moet worden. We vonden het heel 
leuk dat we daar door de kerkenraad voor gevraagd werden en ver-
heugen ons zeer op onze komende tijd op het mooie eiland Curaçao. 
 
Velen van u weten wel ongeveer wie we zijn, omdat we nog niet zo 
lang geleden (zomer 2010 tot zomer 2013) in Curaçao woonden. 
Henk was daar toen geplaatst als vlootpredikant en dus vooral werk-
zaam op de marinebases. Martine had haar baan als ziekenhuispredi-
kant in Nederland opgezegd om mee te gaan naar Willemstad. Al 
gauw mocht zij met enige regelmaat voorgaan in de Fortkerkgemeen-
te, omdat die bij onze aankomst ook vacant was. Daar heeft ze steeds 
veel genoegen aan beleefd. Ook Henk ging af en toe voor in de Fort-
kerk, of viel in als organist.  
 

Tevens kwamen wij altijd graag in de Fortkerk wanneer er geen dienst 

In Memoriam 

Op 6 juli is op 92-jarige leeftijd overleden 
zr. Johanna Magdalena Viejou-Rigaud. Zr. Viejou werd op 19 sep-
tember geboren hier op Curaçao. 
 

Ze is toch nog plotseling van ons heengegaan. Wel werd haar gezond-
heidstoestand steeds minder. Ze kon ook steeds minder. En dat vond ze 
moeilijk. Zr. Viejou was een vrouw met een sterk karakter. 
 

We hebben haar leren kennen als een unieke vrouw. Ze was onconven-
tioneel. Ze was rechttoe rechtaan, ze draaide er niet omheen, ze maakte 
haar standpunt heel duidelijk. Ze was altijd haantje de voorste.  
 

Zr. Viejou heeft vijf kinderen gekregen. Die waren voor haar een rijke 
zegen. Toen ze een dochter verloor, kon ze dat moeilijk verwerken. 
Ook haar man heeft ze vroeg verloren. Daardoor moest ze haar kin-
deren alleen opvoeden. Haar kinderen hebben bewondering voor haar, 
zo zeiden ze. Ze zijn goed terechtgekomen en kregen een goede opvoe-
ding. Zr. Viejou was streng, maar rechtvaardig. Ze was ook zorgzaam, 
een matriarch. Ze genoot ook van het leven. Maar ook maatschappelijk 
was ze actief. Ze was jeugdleidster bij de Tamarijn en ze bakte taarten 
voor de dierenbescherming. 
 

Toen het nog kon ging ze regelmatig met haar kinderen naar de kerk. Ze 
deed belijdenis in de Fortkerk. Ze praatte echter weinig over haar ge-
loof. Dat beleefde ze meer in haar binnenkamer. 
 

Op 16 juli j.l. namen we afscheid van haar. Er was een korte rouwdienst 
bij El Señorial in Otrobanda. Daarin stond Psalm 128 centraal. Het is en 
pelgrimslied, dat door de pelgrims werd gezongen op weg naar Jeruza-
lem. Het wordt ervaren als een zegen als een vrouw een vruchtbare 
wijnstok is, omringd door haar kinderen. We mogen Gods zegen in het 
leven ervaren, ondanks teleurstellingen. 
 

Het is een zegen als God met ons is en ons wil troosten in ons verdriet. 
Het is een zegen, dat Jezus Christus de weg naar het Vaderhuis heeft 
geopend door zijn lijden en sterven.  
 

Zr. Viejou werd in kleine kring gecremeerd in het crematorium van 
Crefona in Brievengat. 
 

God trooste haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
 

Ds. Hans Végh 
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Yes my friends, Jesus Christ in His walk of life has been deeply affected 
by women and their acts. Without even contemplating to question or 
diminish His sacred relationship with the many great men of that time, 
Jesus was strongly aware of the women, their faith; their strong believe 
their unconditional love and unwavering commitment to Him and His 
service. They understood when He spoke, believed when they could 
not see, reached out to Him in times of need, waited patiently and 
trusted Him wholeheartedly and answered to His call of repentance 
and lived by His words and His law.  
 
There is no reason and certainly no evidence to suggest that the 
church started out with being a men thing and that later on became a 
people, a man and woman thing. To the contrary there is sufficient 
evidence that Jesus speaks over and over of His people, being man and 
woman. God our Father wanted men and women to be together as 
one people. When He created women it was because He knew that 
we would need each other, we would complement and support each 
other and that together we would rise to the occasion of seeing that 
His mission of forgiveness, love of one another and salvation become 
available to all mankind.  When we consider all we have just described 
then yes we can do no other than to believe that any woman, as a 
matter of fact every person and especially in the church has a vital role 
to play in spreading the word of God. God calls men and women, His 
people, His followers, true believers to committing their lives to Him 
by bringing sacrifices. Sacrifices as putting others needs before our own 
needs. Sacrifices that make us forget ourselves and merely remember 
Gods calling for us. We must do this not only to glorify Him but as a 
constant reminder that whatever we do, we do it from a Christian 
perspective. Because when we do whatever we do from a Christian 
belief and conviction we come into God’s favor. When we are willing 
and committed in all walks of life to trust in God we then live our lives 
according to His will. And one of the greatest sacrifices that we can 
give is by being committed to God’s way of doing things and 
encouraging all of Gods people to do the same. When we read the 
stories in the bible, especially in the Gospels of the new testament we 
can all agree that Jesus had a very special relationship with women.  

His interaction with the women of His time here on earth would 
mostly be uplifting, bringing out the best of these women. He would 
inspire them to be the best they could always respecting them in their 
own rights. Women without a shadow of doubt are the heart, soul and 
pillars of Gods families and institution. Women are the advocates of 
stronghold of unity, love, compassion and understanding. Women this 
day are encouraged to take inspiration from the women and the role 
they played in the bible and to be as those women were.  
 
Women then and today more so are called to honor and praise the 
Lord at all times, through all circumstances and challenges of life. We 
are called to be the mothers who challenge our children and loved 

ones to rise to the occasion and do great things.  Women are called to 
be the givers of life; therefore we must continue to trust the Lord 
without a shadow of doubt.  
 
Today woman may be the ones to say to the Lord, If you are with us 
then nothing can be against us. Women today must be like those 
women in the bible, a stronghold of faith, trusting and believing 
knowing that in God all things are possible. Let woman take a 
leadership position in teaching all of Gods people that it is our duty 
and it is good, always to acknowledge God as our Father and to give 
thanks to Him for His great acts of power, and unselfish love. Women 
must be the bearers of fruit as we come bringing gifts of love and 
compassion to all mankind inspiring all people of our nations to stand 
still, take hold and acknowledge the necessity of God’s grace and His 
guidance for a better world than that we live in. Women are therefore 
challenged today more than ever before to recommit ourselves to 
bringing out the best in others as Jesus did when He lifted up their 
spirits and called them to great service. Let us rise above ourselves and 
be shepherds of all Gods people. Let us be more like Jesus. Let us do 
more for less, let us give more and expect nothing in return. Among all 
the evil let us remain committed to doing good. Let it be more about 
us, together, more we than just I, me and myself. Let us forget the 
beam in others eyes whilst we seek to clear the chunk in our own 
lives. Let us instead of bringing down built up others, let us listen more 
and speak less. Let us give without having to be asked. Let us seek to 
bring joy and let us reach out more and embrace more. Let us quench 
fires of selfishness and unfold more the true joy of friendships.  
 
Woman can now as others have done before take a forerunners role 
carrying the torch as we recommit ourselves by prophesying and 
proclaiming Gods word. Woman must join the men in bringing Church 
to the unbelievers not by being judgmental but by our humbleness and 
with genuine love. Woman must be more truthful, sincere and not 
hypercritical. Women, let us be more Christians instead of saying we 
are Christians.  Let us rise to the occasion of growing and becoming 
stronger in Faith through action.  
We have a Father in Heaven who loves us unconditionally, so that He 
gave His son, who laid down His life so that it be taken up again for 

our salvation. If Jesus laid down 
His life for us, then surely we 
too can love and forgive each 
other. Let us give real meaning 
and purpose to our Christian 
lives.  Our communities need us, 
our churches; our homes need 
us to recommit ourselves in 
being Gods people as we dare to 
strengthen our commitment in 
being stronger warriors and 
champions for Gods mission of 
salvation.  
This is what God expects from 
us women and men, His children 
together in Christian mission. 
Let us shout for Joy as we praise 
and thank God for His mercy 
and His grace for His power, 

strength and guidance. Woman can be truly committed to God in 
whatever way we wish to serve Him and in whatever way we wish to 
share His goodness. This is my prayer that God may strengthen each 
and every one of us in our efforts of growing stronger in and walking 
closer to God through the love of our Savior Jesus Christ!  
If you would like to gather more significant information on the role 
that women played in the bible you are of course recommended to 
read about this in your Bible and I also encourage you to read the 
book Every woman in the Bible written by Sue and Larry Richards.  
A beautiful illustration of all the women and a great interpretation of 
the roles they played and how they speak to our lives today.  
Men are strongly recommended to do this as well. 

Women recommitting to God’s mission 
L.P. Yvonne Isidora-Gumbs (vervolg van de vorige editie) 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...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 
2015 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 

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.  

Wiskundebijles 
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. Na-
dere informatie en voorwaarden: 
Friedeman Hasselbaink  
friedeman@hotmail.com; 661-0163 

Pancakes@sunset 
Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee, 
genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsonder-
gang. 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 
Email:  esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com  8649944 / 5192697  

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 

 

 
Pianist / organist  
Gevraagd 
Bent u pianist…., organist? 
Wilt u misschien het koor 
Forti Kantando begeleiden? 
De wekelijkse repetities zijn 
op woensdagavond.van 
19.45 - 22.00 uur in de Fort-
kerk. 
Bel voor meer informatie 
naar: 
Tel: 737 5642 of 520 3015 

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. 

 
 
 
 

Deze ruimte is beschikbaar 

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar. 
Deze aanbieding is weer gestart ! 
Op een 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. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog ge-
noeg ruimte voor nieuwe deelnemers! 
 
De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. 
De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-- 
Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: mariamullerdidi@gmail.com 

 De Diaconie heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 

1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm 
diep. De waarde van de kast is getaxeerd op NAf 5.500,00. Wij willen 
de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken 

voor de aanschaf 
van voedselpakket-
ten voor de minder-
bedeelden. 
 
Geinteresseerden 
kunnen bellen naar 
Lia Vliegenthart. 
Tel. 525-3338. 
 
Help uw Diaconie. 


