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Op ons eiland zijn er twee scholen, die “Marnix” in 
hun naam hebben: de Marnix basisschool en het 
Marnix College. Ze horen beide tot de Vereniging 
voor Protestants-Christelijk Onderwijs.op Curaçao. 
De vraag is: wie is deze Marnix, naar wie deze 
scholen genoemd zijn, eigenlijk? In dit artikel wil ik 
hier op ingaan. 
De volledige naam van Marnix luidt: Filips van Mar-
nix, Heer van St. Aldegonde. Hij wordt tussen 7 
maart en 20 juli 1540 geboren in Brussel. Hij stamt 
uit een Zuid-Nederlandse familie. 
Al in 1553 gaat hij in Leuven studeren. Hij studeert 
daar Grieks, Latijn en Hebreeuws. Hij blijkt deze 
talen zodanig te beheersen, dat hij later gevraagd 
zou worden de Bijbel in het Nederlands te vertalen. 
Zoals toen gebruikelijk is, gaat hij ook 
aan andere universiteiten studeren. In 
mei 1557 wordt hij ingeschreven aan 
de Universiteit van Dôle. Vandaar 
gaat hij naar Italië en Genève. In deze 
laatste stad studeert hij aan de theo-
logische academie, waar onder ande-
ren Calvijn en Beza zijn leermeesters 
zijn. 
In 1561 keert hij terug naar de Ne-
derlanden. 
 
Compromis der Edelen 
Marnix zal zich in zijn leven niet alleen 
bezighouden met theologie, maar ook 
met politiek. In 1565 verschijnt zijn 
Compromis der Edelen. Het is een 
smeekschrift voor godsdienstvrijheid. Op 5 april 
1566 overhandigen zo’n tweehonderd edelen, af-
komstig uit alle delen van de Nederlanden, het 
Smeekschrift of Compromis der Edelen aan land-
voogdes Margaretha van Parma. Ze vragen hierin 
opheffing van de Inquisitie en verzachting van de 
plakkaten met maatregelen tegen ketters 
(november 1565). Het Compromis maakt deel uit 
van de aanloop naar de Tachtigjarige Oorlog.  
Als de Tachtigjarige Oorlog uitbreekt proberen de 
Spanjaarden de opstand te onderdrukken. Ze stu-
ren een leger onder leiding van de hertog van Alva. 
Als deze nadert, wijkt Marnix uit naar Duitsland. 

Daar verblijft hij van 1567 tot 1572. Hij leeft daar 
een leven in armoede. Na zijn terugkeer naar de 
Nederlanden beweegt hij zich voornamelijk op ker-
kelijk en theologisch gebied. Hij is ook thuis in het 
kerkrecht. Hij is een van de leiders van de Gerefor-
meerde Kerk in de Nederlanden. Als zodanig dringt 
hij aan op kerkelijke eenheid.  
 
Convent van Wezel 
Marnix geeft mede een aanzet tot het Convent van 
Wezel, dat in 1568 gehouden wordt. Hij heeft deze 
kerkelijke vergadering (de synode van de Nederland-
sche Kerken onder het Kruis) mede voorbereid en 
bijgewoond. Deze vergadering is de eerste bijeen-
komst van de afgevaardigden van de Gereformeerde 

Kerken van de Nederlanden. Ze is 
bedoeld om regelingen te treffen voor 
eenheid in het gemeentelijk leven. 
Men streeft naar een kerkorde, die 
presbyteriaal-synodaal van aard is, dat 
wil zeggen: de kerk wordt geleid door 
een kerkenraad met predikanten en 
presbyters (ouderlingen); via synodes 
maken kerken afspraken voor de in-
richting van het kerkelijk leven. 
In 1568 voltooit Marnix te Embden 
(Duitsland) zijn Byencorf der Heilige 
Roomsche Kerke. Een jaar later komt 
dit geschrift voor het eerst uit. Het is 
later vele malen herdrukt. Hij weer-
legt hierin de leerstellingen van de 
Rooms-Katholieke kerk. Het is ge-

schreven in de vorm van een satyre. Ook schrijft 
Marnix adviezen aan de Nederlandse vluchtelingen-
gemeente in Londen. In deze dagen wordt ook het 
Wilhelmus geschreven. Het is niet zeker of dit van 
de hand van Marnix is. Ook wordt Marnix door 
keurvorst Frederik III van de Palts benoemd tot lid 
van de Kerkenraad van Heidelberg, een soort 
“opperkerkenraad”. Deze raad gaat uit van de ge-
dachte, dat de christelijke overheid ook voor het 
eeuwig heil en het kerkelijk welzijn van haar onder-
danen te zorgen heeft. 
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 Filips van Marnix van St. Aldegonde  
Edelman, theoloog en kerkman 

 
Ds. Hans Végh 
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Meditashon Romanonan 1:17 
D’arcy Lopes 

In 1571 vraagt de synode van Embden Marnix de geschiedenis van de 
Reformatie in de Nederlanden te beschrijven. Hier is echter niets van 
terechtgekomen. 
Daarna begint zijn politieke loopbaan. Hij werkt hierin nauw samen met 
prins Willem van Oranje. 
Zijn politieke loopbaan is nauw verweven met zijn militaire. Hij wordt 
aangesteld tot legerbevelhebber van het zuidelijk deel van Holland. In 
1573 wordt hij in een schans in Maasluis gevangengenomen door de 
Spanjaarden. Op 15 oktober 1574 wordt hij echter door de prins inge-
ruild tegen de graaf van Bossu. Nu kan Marnix zijn politieke loopbaan 
voortzetten.  
 
Pacificatie van Gent 
Marnix heeft een werkzaam aandeel in de pacificatie van Gent. Dit is een 
overeenkomst, die op 8 november 1576 wordt gesloten tussen de ge-
westen van de Nederlanden om  zich aaneen te sluiten. Deze wordt on-
dertekend in de Pacificatiezaal van het stadhuis van Gent. Aanleiding tot 
deze overeenkomst is de Spaanse Furie, de plundering op 4 november 
1576 van Antwerpen door Spaanse soldaten, die hun achterstallige soldij 
willen aan vullen. Door deze plundering ontstaat er een sterke anti-
Spaanse stemming in de Nederlanden. Marnix heeft deze Pacificatie van 
Gent mede ondertekend. Later wordt hij lid van de Raad van State. 
De strijd tegen Spanje gaat door. Op 26 juli 1581 wordt koning Filips II 
van Spanje plechtig afgezworen. Marnix trekt zich dan terug op zijn land-
goed Souburg in Zeeland. Hij houdt zich daar bezig met landbouw en het 
vertalen van de Bijbel. 
Dan wordt hij geroepen om burgemeester van Antwerpen te worden. 
Het is geen gemakkelijke tijd voor Marnix. De hertog van Parma belegert 
de stad. In 1585 moet zij zich overgeven. Marnix wordt nu verdacht van 
verraad. Hij trekt zich weer terug op zijn landgoed in Zeeland. Maar de 
Staten van Zeeland weten hem weer te vinden. Ze benoemen hem tot 
buitengewoon gezant aan het Franse hof. Zes jaar later moet hij met het-
zelfde hof onderhandelen over de teruggave van het prinsdom Orange 
(in Zuid-Frankrijk). 
Marnix werkt ook aan een psalmberijming. Deze wordt in 1580 in Ant-
werpen gedrukt en daarna meerdere malen uitgegeven. Zij overtreft vol-
gens kenners de berijming van Petrus Dathenus. Deze berijming maakt 
hem ook als dichter bekend. 
In 1594 neemt hij de opdracht van de synode om de Bijbel te vertalen 
aan. In dat jaar verhuist hij daartoe naar Leiden. Maar hij zal dit werk niet 
afmaken. In 1598 overlijdt hij. 
Het is begrijpelijk, dat protestantse scholen naar Marnix van St. Aldegon-
de genoemd zijn. Aan de ene kant was hij een voorvechter van het pro-
testantisme, aan de andere kant was hij ook theoloog en taalgeleerde. 
 
Enige literatuur: 
J. Kuiper, Geschiedenis van het Godsdienstig en Kerkelijk leven van het Neder-
landsche volk (100 v.C. – 1903), Nijkerk 2 1903, p. 89-91 
H. Kaajan, Marnix (Philips van), in: W. Grosheide e.a. (red.), Christelijke Ency-
clopedie voor het Nederlandsche Volk IV, Kampen z.j. 
O.J. de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, p. 12, 125, 129v., 
132, 134, 137, 145, 161, 164, 169, 190, 406 
A. en H. Algra, Dispereert niet. Twintig eeuwen historie van de Nederlanden, 1, 
2 en 4, passim, Franeker 10 1987 
 
Ds. Hans Végh. 

World Council of Churches 
Naveem Qayyum 

E hende ku Dios a hasi hustu den su bista, pa medio di fe, lo 
biba (Rom 1 : 17) 
 
Palabra di Dios ta Poder di Dios. 
E propósito di Palabra di Dios ta salbashon di piká pa bida eterno ku 
Dios. 
Martin Luther tabata lucha ku loke ta bai pasa ora e muri. Su angustia 
spiritual tabata ku ora e para dilanti di Dios, e lo ta un frakaso.  

Ela studia teologia pa hana kontesta. Ela bira doktor den teologia, pero 
ainda e no por a topa ku e kontesta. Pero lesando skritura den 
Romanonan 1:17 Spiritu Santu a dun’é loke e tabata buska : ‘E hustu lo 
biba pa medio di fe’. 
A base di fe mester aseptá Kristu.   Asept’E bou di kualke otro preteksto 
ta algu invano.  
Pero e mesun fe lo pone nos sigui Kristu, traha pa Kristu, alaba Kristu, 
biba pa Kristu, konta otro di Kristu. 
Ta salbashon ta hasi hende hustu den bista di Dios.  Hende no por hasi 
su mes hustu den bista di Dios.  A base di grasia di Dios un pekador, pa 
medio di salbashon ta bira hustu. 
Aseptá Kristu no ta ku palabra so, pero ku echonan, ku e manera nobo 
di biba i trata otro hende, lagando amor ta e instrumento prinsipal pa 
nos funshonamentu. 
Bira hustu den bista di Dios ta nifiká un relashon estrecho ku Dios basá 
riba amor i un entrega total na Su mandamentunan. 
Konfia ku Dios lo protehabo i fortikikabo, tanten ku bo ta den un 
relashon estrecho kun’E. 
P’esei nos mester entregá nos bida na djE inkondishonalmente. 
Un hende kier a bira miyonario. Ela traha di dia i anochi tur dia di siman 
sin sosegá. E no ta’tin tempu pa vakashon ni hobi ni nada otro.  Su lema 
tabata : dia mi bira miyonario mi ta bai sosegá. Dia ela bira miyonario ela 
bai sosegá (muri). E no a logra di gosa di su sen. 
Esun ku biba sin un relashon estrecho ku Dios, lo no disfrutá (gosa) di un 
bida eterno ku Dios. 
Aseptá Kristu ta nifiká aseptá ku Ela muri pa tur nos pikánan. 
Biba pa Kristu ta nifiká biba segun su instrukshon. 
Biba ku fe ta nifiká ku nos ta aseptá ku pa medio di e grasia di Dios, E ta 
konsiderá nos hustu. 
Dios no tin ku nes kiko nos piká ta ni kon grandi nos ta kere ku e piká ta. 
Su grasia por kubri tur. 
Pa medio di fe, e hustu lo biba eternamente. 
 
D’arcy Lopes 

WCC dedicates prayer service to Sustainable 

Development Goals  

 

23 September 2015 

A special service organized by the World Council of Churches 
(WCC) at the Ecumenical Centre chapel in Geneva, 
Switzerland, dedicated prayers to the United Nations post-
2015 Sustainable Development Goals (SDGs), meant to 
eliminate extreme poverty, fight inequality and injustice and 

tackle climate change and water scarcity by 2030. 

The prayer service on 22 September was held as part of Prayer for 
Everyone - a campaign aimed at engaging faith communities in a 

worldwide prayer action supporting the SDGs. 

The 17 SDGs will be launched at a special United Nations (UN) summit 
during 25 to 27 September, as part of this year’s annual UN General 
Assembly in New York. The SDGs replace the Millennium Development 

Goals with its 15-year timeframe coming to an end this month. 

In welcoming participants attending the special prayer service, WCC 
general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit said, “The SDGs have been 
approved by the member states and will be launched on 25 September in 
New York. It is heartening to note that most of the 17 goals of the 
SDGs have a strong relevance for the work of the WCC. This prayer 
service is an opportunity to dedicate these goals to God in prayer and to 
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show our solidarity for the success of the Sustainable Development 

Goals”. 

“The SDGs, otherwise known as the Global Goals, will require 
mobilizing a broad network of committed stakeholders – and the 6 
billion believers globally are a significant starting point,” said Dinesh Suna, 

coordinator of the WCC’s Ecumenical Water Network. 

“Faith communities can play a critical role by popularizing the goals and 
engaging their members in prayer and action. Christians, being among 
the largest faith communities, can exercise great influence. The WCC, a 
fellowship of 345 churches with over half a billion members, is well 

positioned to play a lead role in this regard,” added Suna. 

The WCC will be present at the UN Summit on the SDGs in New York, 
with participation from its staff members and representatives of its 
partner organizations. The WCC will also hold a side event in New York 
on the “Moral imperative to end extreme poverty”, in partnership with 
the World Bank and other civil society organizations, on Thursday 24 

September. 

WCC general secretary Olav Fykse Tveit, in a prayer service 

dedicated to SDGs at the Ecumenical Centre chapel. © WCC/

Marianne Ejdersten  

 
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

Redactioneel 

Vóór u ligt weer en nieuw nummer van VPG-nieuws. Van mijn hand is 
het hoofdartikel over Marnix van St. Aldegonde. Veel scholen zijn naar 
hem vernoemd. Laatst zag ik een leerling van het Marnix College. Hij 
droeg een shirt met het logo van die school: een tekening (geborduurd) 
van Marnix van St. Aldegonde. Ik ga in op de vraag wie hij precies was. 
Verder vindt u de gebruikelijke meditatie, het nieuws uit de wijken, de 
roosters, etc. De meditatie is van br. D’arcy Lopes. 
Ik wijs u nog op de uitzendingen van de VPG via Radio Semiya. Elke 
zaterdag verzorgt de VPG van 13.30 tot 14.00 uur een programma via 
deze zender, die uitzendt op 98.5 FM. We verzorgen deze uitzendingen 
om meer bekendheid te geven aan het evangelie en aan de visie van onze 
protestantse kerk. Geeft u ook aan vrienden en bekenden door, dat deze 
uitzendingen er zijn. Hoe meer zielen hoe meer vreugd in de ether! Dat 
geldt ook voor onze kerkdiensten. Deze zijn niet alleen toegankelijk 
voor onze leden, maar voor iedereen! We mogen openstaan voor allen. 
Ook het rooster van de kerkdiensten treft u in dit nummer aan. 
Ik wens u veel leesplezier toe. 
H.V. 

In Memoriam 
Iris Leocadia Samsom-Martina 

 

Op 28 augustus j.l. is plotseling overladen zr. Iris Leocadia Samson-
Martina. Ze was 63 jaar. 
Zr Iris Samson werd op 9 december 1951 geboren hier op Curaçao. 
Ze heeft niet altijd een gemakkelijk leven gehad. Ze heeft soms honger, 
dreiging en eenzaamheid gekend. Maar ondanks alles was ze een trouw 
gelovige. Ik kon dat ook merken, als ik bij Wilfred en Iris op bezoek 
was. Ze sprak overtuigd over haar geloof. Ze had een sterke band met 
God. Elke dag las ze de Bijbel en bad ze. En als Wilfred op zijn trompet 
moest spelen in de Emmakerk, was ze altijd aan zijn zijde. 
Iris was een goed mens. Het weinige, dat ze had, deelde ze met 
anderen. Niemand klopte tevergeefs bij haar aan. Ze was hulpvaardig. 
Maar tegelijkertijd bleef ze eenvoudig. 
Psalm 23 heeft ze heel vaak gelezen. Deze psalm hebben we ook 
gelezen in de rouwdienst. Deze werd op 4 september j.l,. gehouden in 
het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. In deze psalm prijst 
David God als zijn goede herder. Ook in donkere dagen was God bij 
hem, ook in de dreiging van de dood. Zo is God met Iris geweest. Ze 
kende ook Jezus, haar goedde herder, die voor haar een plaats bereid 
heeft in het Vaderhuis. Door Hem mogen we het eeuwige leven 
beërven. 
Na de rouwdienst vond de ter aarde bestelling plaats op de 
begraafplaats van Jan Doret. 
God trooste haar man Wilfred en de verdere familie. 
Ds. Hans Végh. 

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 

In september heeft de CK ds. Marielle Berends beroepen tot 
Jeugdpredikant van de VPG. Ds. Berends heeft dit beroep aanvaard.  
Ondertussen is een verzoek verstuurd aan de overheid om de predikant 
in dienst te nemen. 
 
Op 31 december 2015 leg ik mijn functie als preses van de Centrale 
Kerkenraad neer. Het Moderamen van de CK nodigt VPG-leden uit, om  
kandidaten die interesse hebben om deze mooie functie over te nemen,   
voor te dragen. De periode voor het voordragen van kandidaten is 4 
weken na verschijning van deze editie van VPG Nieuws. Aanmeldingen 
graag per e-mail bij onze Scriba zr. Krijnie Wout-de Geus.  
De verkiezingsprocedure van een preses staat beschreven in ordinantie 5 
artikel 2 van onze Kerkorde. 
 
Namens het Moderamen van de CK 
Hanco de Lijster. 
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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   

21 okt 2015,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondagdag 1 nov 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 
Antilliaans Bijbelgenootschap 

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 18 Oktober 2015 
Jeugdwerk wijken 1,2,3 

 
 

 

Collectes 

November 

zo. 1   Openbaring / Revelashon / Revelation  7:1-17 
ma. 2   Jesaja / Isaías / Isaiah     26:1-19 
di. 3  Marcus / Marko / Mark    12:18-34 
wo. 4   Marcus / Marko / Mark    12:35-44 
do. 5   Ruth / Ruth / Ruth     1:1-22 
vr. 6   Ruth / Ruth / Ruth     2:1-23 
za. 7   Ruth / Ruth / Ruth     3:1-18 
zo. 8   Ruth / Ruth / Ruth     4:1-22 
ma. 9   1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel    1:1-18 
di. 10   1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel    1:19-2:11 
wo. 11  Micha / Mikéas / Micah     4:1-12 
do. 12  Jesaja / Isaías / Isaiah     2:1-12 
vr. 13  Psalmen / Salmonan / Psalms   16:1-11 
za. 14  Marcus / Marko / Mark    13:1-13 
 

do. 1      Ester / Ester  / Esther     6:14-7:10 
vr. 2      Ester / Ester  / Esther    8:1-17 
za. 3      Marcus / Marko / Mark    9:38-50 
zo. 4      Marcus / Marko / Mark    10:1-16 
ma. 5      Ester / Ester  / Esther    9:1-19 
di. 6      Ester / Ester  / Esther    9:20-10:3 
wo. 7     Job / Job / Job     1:1-22 
do. 8      Job / Job / Job     2:1-13 
vr. 9     Job / Job / Job     23:1-17 
za. 10     Marcus / Marko / Mark    10:17-34 
zo. 11     Psalmen / Salmonan / Psalms   65:1-13 
ma. 12    Psalmen / Salmonan / Psalms   67:1-7 
di. 13       Hebreeën / Hebreonan / Hebrews  5:11-6-12 
wo. 14    Hebreeën / Hebreonan / Hebrews  6:13-7:14 
do. 15     Hebreeën / Hebreonan / Hebrews  7:15-8:6 
vr. 16     Hebreeën / Hebreonan / Hebrews  8:7-9:10 
za. 17     Job / Job / Job     38:1-21 
zo. 18     Job / Job / Job     38:22-41 
ma. 19    2 Timoteo / 2 Timoteüs / 2 Timothy   4:1-18 
di. 20      Marcus / Marko / Mark    10:46-52 
wo. 21    Marcus / Marko / Mark    12:1-17 
do. 22     Job / Job / Job     39:1-18 
vr. 23      Job / Job / Job     39:19-40:6 
za. 24      Job / Job / Job     40:7-41:11 
zo. 25     Job / Job / Job     41:12-34 
ma. 26     Job / Job / Job     42:1-17 
di. 27      Hebreeën / Hebreonan / Hebrews  9:11-28 
wo. 28    Judas / Hudas / Jude    1-25 
do. 29     2 Johannes / 2 Huan / 2 John   1-13 
vr. 30      3 Johannes / 3 Huan / 3 John   1-15 
za. 31  Romeinen / Romanonan / Romans  1:1-17 
 

Oktober 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Oktober 2015 VPG NIEUWS 

  
 
 

 
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 

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 
 03-10 ds. Hans Végh 

 10-10 rev. Leander Warren 

 17-10 br. D’arcy Lopes 

 24-10 ds. Hans Végh 

 31-10 rev. Leander Warren 

 07-11 br. D’arcy Lopes 

 14-11 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? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
04-10 ds. H. Hortensius 
11-10  ds. H. Végh (HA) 
18-10 ds. J. Jonkman 
18-10 ds. H. Végh, 11.00 u. Papiamentstalige 
 dienst 
25-10 ds. H. Végh  
31-10 ds. H. Végh & lp Y. Isidora, 19.00 u.  
 Fortkerk, Herdenking Reformatie 
01-11 br. D. Lopes 
08-11 ds. H. Végh  
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04-10 ds. H. Hortensius, in de Emmakerk 
11-10  ds. M. Bakema & ds. H. Hortensius  
18-10 ds. M. Bakema  
25-10 ds. H. Hortensius  
31-10 ds. H. Végh & lp Y. Isidora, 19.00 u.  
 Herdenking Reformatie 
01-11 Voorganger nog onbekend 
08-11 ds. H. Hortensius (HA) 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
04-10 Rev. L Warren (HC) 
11-10  Sis. Y. Isidora  
18-10 Men’s Fellowship 
25-10 Rev. L Warren  
31-10 ds. H. Végh & lp Y. Isidora, 19.00 u.  
 Fortkerk, Reformation Day 
01-11  Rev. L Warren (HC) 
08-11 Bro. D. Lopes  
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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   
  

we have more than enough reason to be thankful, but let’s look at 
more reasons. 
 
2. Jesus Christ, Our Lord and Saviour. 
Colossians 3:15–17 says: 15 and let the peace of Christ rule in your 
hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. 
16 Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and 
admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and 
spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. 17 And 
whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the 
Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 
Right alongside of being thankful for God’s goodness is being thankful 
for Jesus Christ. We should be thankful for who he is and what he’s 
done for us. Paul here wrote that we should do everything in the name 
of Christ, which should flow out of a grateful heart. There are two 
hundred and fifty-six names given in the Bible for the Lord Jesus Christ, 
and I suppose this was because He was infinitely beyond all that any 
one name could express. 
A few examples are: 
Alpha and Omega, Christ, Good Shepherd, King of Kings, Lord of 
Lords, Prince of Peace, Rabbi & True Vine. If you’re lacking reasons in 
life to be grateful, maybe you’ve taken your focus off of Jesus and 
placed it on yourself. 
 
3. God’s Deliverance from Adversity 
Psalm 31:7–8 says: I will rejoice and be glad in your steadfast love, 
because you have seen my affliction; you have known the distress of 

When people express gratitude it seems to induce happiness and when 
we’re more thankful to others when they help us or are generous to 
us, they are much more likely to continue to be generous and 
giving.  How much more so would a good God tend to be more 
generous when we are continually giving Him thanks for what He has 
already given us and what He has done for us through His Son, Jesus 
Christ?  One of the most grievous sins is that of ingratitude.  A sin of 
omission can sometimes be worse than a sin of omission and when we 
fail to give thanks, we are failing to acknowledge what God has done 
for us. This is taking God’s kindness toward us for granted. Being in 
Cuba we had the chance to realize that most of us live life being VERY 
ungrateful. When it was time for introductions, the two of us were 
always in the first ones to be introduced just so they could say that we 
were the ones who could speak 4 languages. It was something they 
thought was amazing and proudly brought it up every time they had 
the chance. They already loved Curaçao just because of that. Yet WE 
love to complain about every little thing instead of thanking God for 
what we have and for the life we get to live each day.  
We're going to take a look at Scripture and discover that, as 
Christians, we have lots of reasons to be Thankful. Let’s focus this 
morning on Reasons to be Thankful. 
 
1. God, His Eternal Goodness 
Psalm 100:4–5 says: 4 Enter his gates with thanksgiving, and his courts 
with praise! Give thanks to him; bless his name! 5 For the Lord is 
good; his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all 
generations. 
Probably one of the most important reasons for us to be thankful as 
Christians is simply because of who God is. He is a good God, worthy 
of our praise and thanksgiving. David recognized this and setup some 
Levites to minister. Their task was simply to stand before the Lord to 
thank and praise him. 
1 Chron 16:34 – Oh give thanks to the Lord, for he is good; 
Ps 30:4 – Give thanks to his holy name. 
Ps 107:1 Give thanks to the Lord, for he is good. 
 
When you look at the whole Bible, you’ll discover that it’s not people-
centric. It’s God-centric. Everything points back to who God is. And 
our reasons for being thankful begin, and could end, with God. In God 

Reasons to be thankful 
Sheena Valks & Sharmond Martien 

(Our Youth-ambassadors in CubaYAM Work camp 2015) 

Sheena & Sharmond before leaving to Cuba 



7 Oktober 2015 VPG NIEUWS 

dream. You know what God wants you to do, so now you thank God 
for answering your prayer. That’s part of worshiping God. Prayer is a 
conversation with God. God hears you when you pray and he answers 
you when you ask questions. He wants to talk to you every day. If you 
will faithfully talk to God every day throughout the day, it will 
revolutionize your life. Now you can't hear God until you know God 
and there are three levels of knowing God: recognition, acquaintance, 
and friendship. You may be at the recognition level; you know God is 
there, but you don't really know him. Or, you may be at the 
acquaintance level: you know God a little bit, but you don't know him 
very well.  God wants you to live at the friendship level. He wants to 
be your friend and he wants you to be his friend. God wants for you to 
talk together all the time. 
 
7. Troubles in Life 
1 Thessalonians 5:18 says: 18 give thanks in all circumstances; for this is 
the will of God in Christ Jesus for you. 
We all face trials in life, some more than others, and how we respond 
to them will show the true condition of our hearts. “Nowhere does 
the Bible teach that Christians are exempt from the tribulations and 
natural disasters that come upon the world. Scripture does teach that 
the Christian can face tribulation, crisis, calamity, and personal suffering 
with a supernatural power that is not available to the person outside of 
Christ.” Some of the poorest people in the world are those who, in 
the midst of adversity, indulge themselves by wallowing in self-pity and 
bitterness, all the while taking a sort of delight in blaming God for their 
problems. Job’s attitude is an inspiration: “Though he slay me, yet will I 
trust in him”. The sufferer will be blessed if, in the midst of great agony 
and despair, he can look into the face of his Heavenly Father and, 
because of His eternal love and presence, be grateful. Our response to 
suffering should lead us to look beyond it in the attempt to see God’s 
higher purposes and what He wants to teach us. By giving thanks to 
God in both good times and bad, Christians can show the world an 
attitude that is foreign to them. It’s normal to be thankful in good 
times, but it’s unheard of to praise God for cancer.  
So, where are you today on the gratitude scale? Do you have a deep 
sense of gratitude to God for all he’s done and will do in and through 
you, or do you tend to find the reasons to be skeptical or negative in 
life? If you have never accepted Christ as your savior I want to 
encourage to make Jesus Christ the Lord of your life. You can do that 
today! The world needs more people to be thankful. In fact, we need 
to become more known as being people of thanksgiving than what 
we’re thought of now. If you type in the words “Why are Christians” 
into Google, you’ll get some interesting suggested searches. What 
suggested searches is are popular searches based on the words you’ve 
typed in so far. Here’s what people are searching for to complete the 
phrase Why are Christians…judgemental, mean, republican, ignorant, 
intolerant, and more. We need to change this. We need to be people 
who are marked by grace and thanksgiving. We need to be a church 
without walls that goes out to 
where people are and draws in 
people whoever they are to 
allow God’s transforming 
power to change them into the 
people he wants them to be. 
We have so much to be 
thankful to God for. The list is 
endless. Give to Him the 
sacrifice of thanksgiving, enter 
His gates with thanksgiving, 
giving thanks at all times and 
for all things, for this is pleasing 
and acceptable to our good 
God and it is His will. 
AMEN 
 
 
Ebenezer news continued  
On page 9 

my soul, 8 and you have not delivered me into the hand of the enemy; 
you have set my feet in a broad place. 
Have you faced adversity in life? Has God delivered you from it? You 
should give thanks to God. Are you currently facing adversity? Do you 
have a co-worker who opposes your beliefs in Christ? God will deliver 
you from this adversity. Just stay faithful to him. John Paton was a 
missionary in the New Hebrides Islands. One night hostile natives 
surrounded the mission station, intent on burning out the Patons and 
killing them. Paton and his wife prayed during that terror-filled night 
that God would deliver them. When daylight came they were amazed 
to see their attackers leave. A year later, the chief of the tribe was 
converted to Christ. Remembering what had happened, Paton asked 
the chief what had kept him from burning down the house and killing 
them. The chief replied in surprise, “Who were all those men with you 
there?” Paton knew no men were present—but the chief said he was 
afraid to attack because he had seen hundreds of big men in shining 
garments with drawn swords circling the mission station. 
 
4. God’s Ultimate Deliverance in Salvation 
1 Corinthians 1:4 says: 4 I give thanks to my God always for you 
because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. 
Something that should not exist is a grumpy Christian. But sadly many 
of us walk around with an ungrateful attitude. Now, I’m not suggesting 
for a second that any of us should be fake. If your personality isn’t 
bubbly, don’t act bubbly. But you shouldn’t always look at things and 
only see the negative. Our salvation transforms our hearts and minds 
into a grateful container of God’s grace and forgiveness. 
 
5. God’s Provision 
Psalm 147:7–9 says: 7 Sing to the Lord with thanksgiving; make melody 
to our God on the lyre! 8 He covers the heavens with clouds; he 
prepares rain for the earth; he makes grass grow on the hills. 9 He 
gives to the beasts their food, and to the young ravens that cry. 
Sometimes we lose sight of the necessity of the hand of God in our 
daily provisions. When the bulk of people gathered food from their 
own fields, they realized the need to thank God for His provisions. 
Without the Lord, there would be no rain or sunshine to make crops 
grow and, therefore, no food to feed the family. Today, we grow 
increasingly convinced that our job provides what we need, or that we 
have somehow earned what we have. Yet, the truth remains; the Lord 
is the great provider of our needs. As such, we ought to take time to 
give God thanks for the basic necessities that He has provided. Our 
passage speaks specifically of food, but we ought to thank God for our 
clothing and shelter as well. 
 
6. Answered Prayers 
Psalm 66:16–20 says: 16 Come and hear, all you who fear God, and I 
will tell what he has done for my soul. 17 I cried to him with my 
mouth, and high praise was on my tongue. 18 If I had cherished iniquity 
in my heart, the Lord would not have listened. 19 But truly God has 
listened; he has attended to the voice of my prayer. 20 Blessed be 

God, because he has not 
rejected my prayer or 
removed his steadfast love 
from me!  
If you want to hear God 
speak, then worship God. In 
other words, thank him for 
being a part of your life and 
for being interested in the 
details of your life. Thank 
him for answering your 
prayers with a few simple 
words like: “O Lord, now I 
have heard your report, and 
I worship you”. God gives 
you a vision. God gives you a 

Sheena & Sharmond at work in Cuba 
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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) 
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  

Interim 
De Fortkerk is in afwachting van het predikantenechtpaar Henk Hor-
tensius en Martine Bakema. Drie maanden lang komen ze helpen als 
interimpredikant in onze wijkgemeente. Zodra hun telefoonnummer 
bekend is, wordt dat doorgegeven. 
4 oktober zal ds. Henk Hortensius zijn eerste dienst houden in de Em-
makerk. In verband hiermee is de avondmaalsdienst in de Emmakerk 
verschoven naar 11 oktober. Op 11 oktober zal ku Dios ke de Fort-
kerk weer opengaan en gebruikt kunnen worden voor de erediensten. 
Heel fijn, dat de restauratie zo spoedig verlopen is. We danken hierbij 
allen, die daaraan meegewerkt hebben. 
 
Tamarijn 
Op 5 oktober is er weer een seniorenmorgen in de Tamarijn. We be-
ginnen om 10.00 uur. Deze morgen zal geleid worden door ds. Henk 
Hortensius en door ds. Martine Bakema. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met zr. Jet Hammen. Zij coördineert deze morgen. 
 
Onze zieken 
We denken ook aan onze zieken, zoals zr. Lia Vliegenthart, die achter-
uit gaat, aan zr. Ana Petrona, en aan zr. Henny Rozier. We denken ook 
aan andere zieken, thuis en in het ziekenhuis. Soms kennen we hun 
naam niet, maar ook hen mogen we aan God opdragen in ons gebed. 
 

mee dat ná het drogen van de muren er opnieuw geschilderd zal 
moeten worden.  
De werkzaamheden zijn nog niet voor de volle 100% afgerond. Zo 
wordt er nog gewerkt aan de muren en ramen van het museum, de 
nieuwe houten trap naar zolder en de betonrot aan de zuidzijde van de 
kerk. Ook de kroonluchters worden opgeknapt en we hopen dat deze 
klaar zullen zijn vóór 11 oktober a.s. 
 
De samenwerking tussen Bouwmaatschappij Willemstad Curaçao, de 
architekt IMD Design, de Stichting Monumentenfonds Curaçao en de 
Stichting Behoud Fortkerk is op een prettige manier verlopen. Wij 
danken een ieder voor zijn of haar inzet. 
 
Tijdens clean-up day op 19 september j.l. hebben wij ook grote 
schoonmaak gehouden in het Kerkelijk Bureau van de Fortkerk. Het 
was fijn om dit met een aantal vrijwilligers te doen. De aannemer had 
voor dit doel een grote afvalbak buiten ter beschikking gesteld.  
Het is de bedoeling dat wij maximaal 100 oude dakpannen zullen gaan 
schoonmaken en graveren. Deze dakpannen hebben meer dan 100 jaar 
dienst gedaan en zullen worden verkocht voor Afl. 100,= / stuk. U kunt 
zich nu reeds inschrijven hiervoor bij het Kerkelijk Bureau. De 
keramieken Fortkerkjes zijn momenteel uitverkocht, maar wij hebben 
onlangs een nieuwe bestelling gedaan in de nieuwe kleuren. Ook 
hiervoor kunt u zich inschrijven op het Kerkelijk Bureau. 
 
De Stichting Behoud Fortkerk hoopt met deze restauratie de bijna 250
-jarige Fortkerk (een kwart milennium) weer jaren mee zal gaan en een 
thuis blijft voor haar Kerkelijke Gemeente en voor de vele toeristen, 
belangstellenden en muzikale uitvoeringen. 
 
Joop Snel. 

Stichting Behoud Fortkerk 
Joop Snel 

Wijknieuws Consulent 
Ds. H. Végh 

Exact volgens planning is de restauratie van de Fortkerk afgerond. Het 
dak van de Fortkerk is vervangen. De vele lekkages zijn verholpen en 
de kerk is van binnen en van buiten geverfd. 
Op 2 oktober zal de kerk door de aannemer en de architekt worden 
opgeleverd. Al met al heeft de restauratie vier maanden geduurd. Vanaf 
zondag 11 oktober a.s. kunnen de vaste Fortkerk-bezoekers en ook de 
gasten weer terecht in de Fortkerk. In de eerste dienst zullen ds H. 
Hortensius en ds M. Bakema voorgaan. 
 
Omdat de dikke muren ná de reparaties van alle lekkages eigenlijk nog 
één tot anderhalf jaar zouden moeten drogen voordat er geverfd kan 
worden, is er toch voor gekozen om voorlopig de kerk aan de 
binnenkant te verven. De Stichting Behoud Fortkerk houdt er rekening 
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EEN DRIEVOUDIG GEVLOCHTEN KOORD BREEKT NIET GAUW. 
 
Voor het eerst sinds mijn terugkomst op Curaçao op 2010 vanuit mijn 
pastoraat op Bonaire maak ik gebruik van de gelegenheid om ook eens 
een bijdrage te leveren voor het Kerkblad. 
Voor ons, familie Jonkman zijn wij al heel veel jaren verbonden met  
gemeenteleden en met de Kerk. Wij kunnen sinds 1972 echt zeggen: In 
good times, in bad times. Ik heb ds. John Mietes nog meegemaakt vanaf 
1964 toen ik op Bonaire werkte. En mijn vrouw en ik hebben heel wat 
predikanten de revue zien passeren in de loop der tijden.  
Nu leveren wij ons ‘steentje’ bij in het werk van de Kerk, zoals in 
leiden van kerkdiensten in de Emmakerk. Wij zouden veel meer willen 
doen, maar lichamelijke gebreken op onze leeftijd zijn de drempels 
voor onze goede wil, maar toch. En dan zeg ik altijd weer, samen met 
mijn geestelijke tweede moeder hier op de Antillen, tante Mé 
Masthof:”GOD ZORGT!” en die waarheid hebben wij altijd mogen 
ervaren. 
 
Beste lezers, leden of sympathisanten van onze Kerk, het is in onze 
dagen niet zo gemakkelijk om KERK te zijn. Mensen zijn zoveel met 
zichzelf bezig, met materialisme, geld, onverschilligheid, vermoeidheid, 
etc. dat wij vaak de jongere generatie niet meer ontmoeten in de Kerk.  
Verder wordt er van verscheidene kanten stevig kritiek geuit op alles 
wat nog godsdienst en religie uitstraalt. Het naar de kerk gaan schijnt 
uit de mode. 
 
Waar gaat het dan om in de Kerk?  
Voor mij: 

1. De plaats, waar de redding van mensen verkondigd wordt, 
zoals de Bijbel zegt dat Jezus ons redt uit het toekomstloos 
bestaan van onverzoenlijkheid, haat, geweld, onverschilligheid, 
ziekte en dood. 

2. De plaats, waar wij samen God mogen loven en danken, waar 
wij hem dienen met elkaar in gebed, lied en de boodschap van 
God horen. 

3. De plaats, waar wij als enkeling of ook samen met God 
worstelen om een betere wereld. 

4. De ontmoetingsplaats voor en met mede broeders en zusters. 
 
Vraag: ‘Hoe lang is het geleden dat u naar de kerk bent geweest?’ 
U bent wellicht niet meer naar de Kerk gegaan omdat u vindt dat het 
samen opzoek gaan naar God NIET meer tot de eerste 
levensbehoeften behoort. Langzamerhand ontwende u en zie,….. er is 
niets bijzonders gebeurd, u leeft mooi verder. Maar langzaam aan 
merkt u ook dat onze wereld hoe dan ook hoe langer hoe chaotischer 
is geworden. Wereldwijd draait de wereld en de mensen dol. Zeg niet: 
‘waarom laat God toe,……’. Open uw ogen en merk dat wij mensen 
het zijn, die op het kleine, maar ook op het wereldvlak de wereld dol 
draaien,….. tot het te laat is. Dat noem ik “Het einde van de eindtijd.”.  
 
Wij mensen snakken naar houvast in het leven en daarom zeg ik dat 
mede de kerk, hoe stuntelig die kerk dan ook moge zijn, toch een 
houvast kan zijn, ja, een drievoudig gevlochtend koord, dat niet gauw 
breekt. Ook binnen de kerk moet er nog veel rommel opgeruimd 
worden, kom dan meehelpen dat te doen en maak uit uw kerk weer 
een blije kerk. 
 
Als deze bijdrage u ergens aanspreekt, laat het weten, pak de pen of 
uw PC en laat wat van u weten. Zou mooi zijn. 
Tot de volgende keer, 
 
Uw medebroeder, domi Jonkman.  
 

Ebenezer news  
Continued 

YAM 2015 attendents 

VPG Youth Service 

 

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  

SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 

 

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES: 

 - Computer courses for children & adults 

 - After school classes (homework) 

 - Music classes for children - teens - adults 

 - Cooking classes 

 - Sewing classes 

 - Victoria Club meeting (60+) 

 - Watermelon Bible Club (children ages 4-12) 

 - Leadership training courses 

 - Papiamentu classes 

 

For more information: 

Tel: 461-5036 or 518-5624 

Adres: Oranjestraat 111 

Ingezonden 
Ds. J. Jonkman, Em. 
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De wereld wordt op het ogenblik geconfronteerd met stromen van 
vluchtelingen. Vooral uit arme landen in Afrika en door oorlog geteister-
de landen in het Midden- en Verre Oosten komen ze. Ze vluchten naar 
het rijke Europa, waar ze een veilig onderkomen hopen te vinden. In on-
ze regio zijn er Venezolanen, die hun land ontvluchten. 
We mogen de vluchtelingen helpen waar we maar kunnen. We mogen 
hen niet in de kou laten staan. We mogen voor hen bidden. In de ge-
bedsgroep komen ook de wereldproblemen regelmatig ter sprake. 
Onze Emmakerk heeft de komende tijd de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we bij elkaar van 18.30 tot 19.30 uur in de consisto-
rie. We bidden voor kerk en wereld, arm en rijk, jong en oud, voor 
mensen van binnen en buiten onze gemeente, voor zieken en gezonden. 
 
Catechisatie 
Eens in de 14 dagen is er op woensdag jongerencatechese. We komen 
van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 14 en 28 
oktober en 11 november. 
Elke dinsdag is er van 19.30 tot 20.30 uur belijdeniscatechisatie, eveneens 
in de consistorie. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er een Bijbelstudie. We komen op donderdag van 
19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. We bespreken het boek 
Handelingen. De data zijn: 8 en 22 oktober en 5 november. 
 
Gespreksgroep “wat geloof ik?” 
Eveneens eens in de 14 dagen is er een gespreksgroep over de vraag: 
“Wat geloof ik?” We komen bijeen op donderdag van 19.30 tot 21.00 
uur. De data zijn: 15 en 29 oktober en 12 november. 
 
Seniorenmorgen 
Op 12 oktober a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 
9.30 uur in de consistorie. We ontmoeten elkaar met koffie en fris met 
er iets bij. We ontmoeten God in zijn Woord en in het gebed. We be-
spreken een Bijbelgedeelte en zien hoe actueel dat is. De volgende keer 
is 9 november a.s. 
 
Bij de diensten 
Op 11 oktober a.s. hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 
We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde en vergeving; als 
teken van het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus; als teken 
van hoop. 
Op 18 oktober a.s. is er weer een papiamentstalige dienst en wel om 
11.00 uur. Deze wordt geleid door mij. Om 9.30 uur is er een Neder-
landstalige dienst, waarin ds. Jan Jonkman hoopt voor te gaan. 
Op 31 oktober a.s. is er de herdenking van de Reformatie van 1517. 
Luther sloeg toen zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wit-
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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 

tenberg (Duitsland). Hij wilde de kerk hervormen en terugbrengen naar 
de Bijbel, de bron. Om 19.00 is er die dag in de Fortkerk een dienst, die 
wordt geleid door zr. Yvonne Isidora en mij.  
 
Zangdienst 
Op 23 oktober a.s. is er weer een zangdienst en wel om 19.30 uur in on-
ze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
 
Onze zieken 
Van br. Theo Marion kregen we een verheugend bericht, dat zijn toe-
stand vooruitgaat. De Heer zij alle zieken in onze gemeente nabij. 
 
Een vriendelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh. 

Nieuws Jet 
Jet Baank 

Het was Zijn liefde. 
De gloeiend hete strijkbout moet al enkele seconden op haar hand 
hebben gestaan, toen ik de slaapkamer inkwam. Mijn zoon Brian had kort 
daarvoor een overhemd gestreken. Mijn kleindochtertje, Mare, van 
amper vier jaar toen, schreeuwde het uit van de pijn. Toen ik de hete 
strijkbout van haar hand afhaalde, vormden zich al direct een paar grote, 
witte blaren op haar huid. Onmiddellijk heb ik haar handje onder koud, 
stromend water gehouden. Desondanks heeft de pijn en het geschreeuw 
nog een hele tijd voortgeduurd. Als oma, mama en papa  gaat dat dwars 

Het Maranatha jongerenkoor 
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De Emmakerk hoopt in dit seizoen de volgende activiteiten te 
ontplooien: 
23 augustus 2015: startzondag 
27 september 2015: gemeentevergadering, na de dienst (ca. 11 u), 
Flamboyant 
1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van 19.30-
21.00 uur; start: 10 september 2015. Onderwerp: Handelingen der 
Apostelen 
1x per 14 dagen gespreksgroep “Wat geloof ik?” in de consistorie op 
donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 3 september 2015 
1x per week gebedsgroep in de consistorie , op dinsdag van 18.30-19.30 
u; start: 11 augustus 2015 
Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij de 
predikant (i.s.m. de Fortkerk). Eerste keer: 2 september 2015 van 19.00-
20.00 uur in de consistorie 
Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de 
predikant; elke dinsdag van 19.30-20.30 uur in de consistorie  
Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen van 
9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 14 september 2015 
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de Emmakerk 
van 19.30-20.30 u, te beginnen op 25 september 2015; volgende data: 23 
oktober, 27 november, 22 januari 2016, 26 februari, 25 maart, 22 april, 
27 mei, 24 juni 
Gezin-school-kerkdienst  november 2015 (Marnix school), maart 2016 
Dividivischool 
17 of 19 december 2015: 18-21 u: seniorenkerstfeest (in de Oleander) 
25 december: kerstdienst, waarin de kinder/jeugdkerstviering 
2 gezamenlijke VPG-jeugddiensten, afwisselend in een van de kerken: 20 
september 2015 Ebenezer church, maart 2016: Emmakerk, september 
2016: Fortkerk  
 
Regelmatig organiseert de activiteitencommissie een activiteit, zoals een 
wandeling, een excursie, een lezing, een gedichtenavond, etc. Daartoe 
worden nadere voorstellen gedaan door deze commissie. 
Bv. Baaidag voor de hele gemeente in september 
Thee- en spelletjesmiddag voor de hele gemeente in oktober 
Jeugdkampeerweekend in Lagun met aansluitend gemeentezondag mei 
2016 
Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandabou maart 2016 
Diverse fund raisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de 
Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken 
valt aan concerten, bake and soup sales, etc. 
We nodigen u/jij allen uit om aan deze activiteiten deel te nemen! 
Wijzigingen voorbehouden 
 

door je heen! Je eigen kind zo zien pijn lijden, zonder dat je er eigenlijk 
iets aan kunt doen. Maar (dacht ik wat later), wat moet het voor God, de 
Vader zijn geweest, dat Hij Zijn eigen veelgeliefde Zoon heeft zien lijden 
en heeft zien hangen aan het kruis? Wij kunnen op deze vraag geen 
antwoord geven. Wel mogen wij door genade weten, dat het de liefde 
van God de Vader was, dat Hij niet heeft ingegrepen. Liefde, bewezen 
aan u en aan mij! Want alzo lief heeft God de wereld, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven Heeft! (Joh 3:16). 
 
Diensten. 
In de Dienst van 6 sept j.l. hadden we de Vereniging van 
Christenvrouwen te gast in de Emmakerk. Ze kwamen hun 50 jarig 
jubileum bij ons in de Dienst vieren. Wat een eer. Masha Pabien met 
jullie 50 jarig Jubileum! Op naar de 75… 
Muzikale medewerking verleende het Maranatha Jongeren koor. Ladies, 
wat fijn, dat jullie bij ons in de Dienst waren. Knap hoor, met z’n 
viertjes….. 
In de Dienst van 13 sept werd Ahston Isaac Brouwer ten doop 
gehouden. We hadden weer muzikale medewerking, deze keer van het 
Taizé koor onder le id ing van zr .  Diana Lor ier . 
Ja, domi Wim Lolkema, ik weet, dat je ons krantje leest. Je hebt de 
aanzet gegeven en de groep gaat door. Masha Danki voor je aanzet van 
toen. 
Ashton Isaac en familieleden, masha pabien met de Doop! 

Fortkerk. 
De tijd van samenkerken zit erop. Jullie hebben de geplande tijd, net als 
EMMA, verleden jaar gehaald. Ik weet, hoe dat voelt. MASHA PABIEN!! 
Met jullie gerestaureerde Kerk.  
Jullie gaan weer terug naar jullie eigen mooie kerk, maar weet wel, dat 
jullie van harte welkom zijn als het tegenzit met een nieuwe predikant en 
jullie zijn ook welkom bij Feestdagen om het samen te vieren. De 
EMMAdeuren staan open voor iedereen, maar speciaal voor jullie als 
zusterkerk. 
 
Jongelui. 
Nog een kleine week en…..de eerste vakantie, de tussenvakantie staat 
voor de deur. Maar…heb je wel een goede start gemaakt? Dan is het fijn 
v akan t ie  v i e ren  en  ander s  een  bee t j e  v akant i e 
vieren en na die week stevig aan pakken voor de Kerstvakantie. 
 
Steuntje in de rug:   
Ondoorgrondelijk zoals Gij; 
Is Uw liefde, O God, voor mij. 
 
Warme, Christelijke groet; 
vanuit de Kerkenraad; 
Jet Baank. 

Het Taizékoor o.l.v. Diana Lorier 

Jaarprogramma 2015/2016 

 

De doop van Ashton Isaac Brouwer 
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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 
Hanco de Lijster 
Tel. 510-4753. 
 
Help uw Diaconie. 


