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Ontstaan 
De Protestantse Gemeente van Aruba is veel later 
ontstaan dan die van Curaçao. Die van Curaçao 
ontstaat in 1635, een jaar na de Nederlandse bez-
etting van het eiland. Aruba wordt in 1636 door de 
Nederlanders bezet. Maar het zal nog lang duren 
voordat het protestantisme zich op Aruba vestigt. 
Tot in de 19e eeuw zijn er weinig of geen 
protestanten op het eiland. De West-Indische 
Compagnie heeft namelijk de vestiging van blanken 
op Aruba verboden. Dit blijft zo tot het einde van 
de 18e eeuw. 
Dan komen de eerste protestanten op Aruba. De 
controle op de vestiging is 
dan niet zo streng meer. 
Ons is niet bekend wie die 
eerste protestanten zijn en 
waar ze vandaan komen. 
Hartog schrijft hier niets 
over. 
1816 is een belangrijk jaar-
tal voor Aruba. Dan dragen 
de Engelsen, die het eiland 
tijdelijk bezet hebben, het 
bestuur weer over aan de 
N e d e r l a n d e r s .  D e 
bevolking telt dan 1732 
mensen, van wie 279 gereformeerd zijn en 11 lu-
thers. In totaal zijn er dan dus 290 protestanten. 
Waarschijnlijk zijn er ook enkele Indianen 
protestant. De Indianen vormen de oorspronkelijke 
bevolking van Aruba. 
Omdat er lange tijd nog geen protestantse 
geestelijke verzorging op het eiland is dopen Rooms
-Katholieke paters de kinderen van de 
protestanten. Ze worden later ingeschreven in het 
register van de Rooms-Katholieke Kerk. 
Vanuit Curaçao wordt Aruba soms bezocht door 
ds. Bosch. Er is en wisselwerking tussen Rooms-
Katholieken en protestanten. Als de pastoor af-
wezig is doopt hij ook Rooms-Katholieke kinderen. 
Het is niet bekend of deze dan worden in-
geschreven in het protestantse doopboek. Soms 

trouwt de pastoor ook protestanten. Het is een oe-
cumene avant la lettre. 
 
Van Eekhout 
Op een gegeven ogenblik komt een zekere Klaas van 
Eekhout via Suriname op Aruba terecht. De annalen 
vermelden wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij is 
op 27 november 1781 geboren in Amsterdam. Hij 
volgde een opleiding tot zendeling en is in 1819 op 
weg gegaan naar Zuid-Afrika, waarschijnlijk om daar 
zendingswerk te doen. Intussen is er een 
protestantse kerkenraad gekomen en hij vraagt deze 
kerkenraad godsdienstonderwijs te mogen geven. 

Kennelijk heeft hij ooit een 
opleiding tot godsdienstler-
aar gevolgd. Hij wordt in-
derdaad aangesteld tot 
godsdienstleraar. Voor de 
hervormde kerkenraad (1) 
legt hij examen af en krijgt 
hij een instructie. Hij moet 
elke zondag dienst houden, 
daarin een preek lezen en 
catechisatie geven. Omdat 
hij geen bevoegd predikant 
is, mag hij niet zelf een 
preek maken. Hij moet een 

preek voorlezen van een erkend predikant. Verder 
is Van Eekhout schoolmeester. 
De kerkenraad van Curaçao neemt het besluit, dat 
ds. G.B. Bosch op gezette tijden Aruba zal bezoeken 
om de doop en het Heilig Avondmaal te bedienen. 
Van Eekhout mag de sacramenten niet bedienen, 
omdat hij geen bevoegd predikant is. Ds. Bosch 
begint met de viering van doop en avondmaal op 30 
juni 1822 in het huis van J.H.G. Eman, die luthers is. 
Deze datum beschouwt de Protestantse Gemeente 
van Aruba  als de dag van haar stichting. 
Eman en C. Specht (hervormd) worden benoemd 
tot “kerkopzieners”. Men koopt een huis, dat tot 
woning van Van Eekhout zal dienen en zal worden 
ingericht als kerklokaal. Hier wordt op 25 augustus 
1822 de eerste dienst gehouden. 
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De eerste jaren van de Protestantse Gemeente van Aruba  
 

Ds. Hans Végh 
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Hartog tekent hierbij aan, dat Van Eekhout dan nog niet zo goed Papia-
ments kent. Waarschijnlijk preekt hij de eerste jaren nog in het Neder-
lands. Het is onbekend of hij later nog Papiaments heeft geleerd en in 
deze taal heeft gepreekt. 
In 1823 komt ds. Bosch voor het eerst naar Aruba. Hij neemt vijf leden 
aan (dat wil zeggen: ze doen openbare belijdenis van het geloof). We 
kunnen ervan uitgaan dat hij dat deed nadat hij aan deze mensen beli-
jdeniscatechisatie heeft gegeven. Hij bedient dan ook het Heilig 
Avondmaal.  Waarschijnlijk is ds. Bosch niet al te vaak op Aruba 
geweest. Een reis per boot van Curaçao naar Aruba in die tijd duurt 
dagen en men wordt gauw zeeziek vanwege de korte golfslag in de 
Caribische Zee. Dit alles zal ds. Bosch niet aangelokt hebben om vaak 
naar Aruba te gaan. 
 
Fusie 
Op 24 april 1825 fuseren de hervormden en de lutheranen. Er is wel-
iswaar geen lutherse kerk op Aruba, maar de lutheranen, die er zijn, 
gaan toch samen met de hervormden. Hartog schrijft niet hoe dit pro-
ces verlopen is. Is het fusieproces tussen hervormden en lutheranen 
verlopen als op Curaçao, op instigatie van de koning, of men zou ook 
kunnen zeggen: onder druk van de koning? (2) Het is interessant dit te 
onderzoeken. 
Hert samengaan van hervormden en lutheranen wordt plechtig gevierd 
in een kerkdienst. Van Eekhout preekt hier over 1 Kor. 1:1-16. We 
lezen, dat de apostel Paulus hier o.a. het volgende schrijft: “Broeders 
en zusters, in de naam van onze Here Jezus Christus roep ik u op allen 
eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en 
uw overtuiging volkomen één te zijn”(vs. 10 in de Nieuwe Bijbelvertal-
ing). En “Is Christus dan verdeeld?..”(vs. 13a, eveneens in de N.B.V.). 
Een mooie tekst in een dienst, waarin twee kerken samensmelten. 
Kreeg Van Eekhout voor deze ene gelegenheid toestemming van de 
kerkenraad om een eigen preek te houden? Of was die toestemming 
hem al eerder verleend? We weten het niet. Het is interessant om ook 
dit na te gaan. Hiervoor zullen de bronnen onderzocht moeten 
worden, voor zover ze althans nog aanwezig zijn. 
De predikanten uit Curaçao bezoeken Aruba niet regelmatig. Boven-
vermelde reden zal daarvan de oorzaak zijn geweest. 
Op een gegeven moment (we weten niet wanneer) verzoekt Van Eek-
hout aan de kerkenraad hem toe te staan ook de sacramenten te mo-
gen bedienen. Op 1 mei 1830 richt de commandeur van Aruba, Johan 
F.W. Gravenhorst, het verzoek tot de directeur van Curaçao om aan 
Van Eekhout de bediening van de sacramenten toe te staan. We zien 
hier nog een innige verbondenheid van kerk en staat. Die zijn dan nog 
niet gescheiden. De directeur van de West-Indische Compagnie beslist 
in kerkelijke zaken. 
Het verzoek van Van Eekhout wordt ook ondersteund door de kerk-
enraad van Curaçao. Waarschijnlijk ziet men in, dat het handiger is, dat 
iemand die op Aruba woont de sacramenten mag bedienen dan dat 
telkens een predikant uit Curaçao daarvoor moet overkomen. We 
weten niet of dit verzoek is ingewilligd. Hartog denkt, dat het is af-
gewezen. 
Op een gegeven moment neemt van Eekhout zijn ontslag. We weten 
niet of dit verband houdt met het afwijzen van zijn verzoek of dat dit 
was om andere redenen. Maar waarschijnlijk heeft het te maken met 
het feit, dat Van Eekhout inmiddels gehuwd is en wel met Elisabeth 
Beaujon. Hij gaat op Curaçao wonen. Hij overlijdt daar op 1 juli 1839. 
Hij is dan 57 jaar oud. 
De gemeente van Aruba neemt in aantal toe. Ca. 50 jaar na de komst 
van Van Eekhout telt de gemeente vierhonderd protestanten, van wie 
122 lidmaat zijn. 
 
Huidige situatie 
Op het ogenblik telt de Protestantse Gemeente van Aruba vier kerken 
met vier wijkkerkenraden. In Oranjestad staat de kerk aan de Wilhel-
minastraat. Deze dateert uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. In deze 
kerk dient de ons welbekende ds. Ernst Stutterheim sinds 2010. Het 
oude protestantse kerkje, dat dateert uit de helft van de 19e eeuw, 
staat ernaast. Het wordt nu grondig gerestaureerd. De diensten in 
Oranjestad zijn in het Nederlands. 

Redactioneel 

Midden in de veertigdagentijd verschijnt dit nieuwe kerkblad. De 
inhoud is weer gevarieerd. Er is een hoofdartikel van mij dat gaat over 
het ontstaan van de Protestantse Gemeente van Aruba, onze 
zustergemeente op de Benedenwindse eilanden. Met kerst heb ik er 
gepreekt en is het tot een hernieuwde kennismaking gekomen. De 
meditatie is van br. D’arcy Lopes. Verder vindt u het wijknieuws en 
nieuws uit verschillende geledingen van onze gemeente. Tot slot zijn er 
enkele artikelen, die gaan over de rol van de godsdienst in de 
maatschappij, over de ontmoeting van de paus met de Russisch-
orthodoxe patriarch (een historische ontmoeting!) en over een 
Syrische familie in nood. De burgeroorlog in Syrië duurt al jaren en 
heeft onwaarschijnlijk veel slachtoffers gekost. Miljoenen vluchtten van 
huis en haard. Het is één grote tragedie. Het is goed dat we ons dat 
bewust zijn. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie 

Daarnaast is er in Piedra Plat een kerk. Hier wordt in het Papiaments 
gepreekt. Hier heeft 23 jaar lang ds. Garry Dekker gestaan. Hij is in 
november vorig jaar teruggegaan naar de Verenigde Staten. Op 15 jan-
uari j.l. werd hier evangelist Peter Hazenoot uit Nederland bevestigd in 
deed hij zijn intrede. Hij dient ook de kerk van San Nicolas. Tot deze 
laatste kerk behoren veel Surinamers, die voor de Valero-raffinaderij 
werkten. De voertaal in deze kerk is Nederlands. 
Tenslotte is er nog de kerk van Seroe Colorado. Deze is gebouwd 
door de raffinaderij ten behoeve van het personeel van de raffinaderij. 
Hier werden oecumenische diensten gehouden. Nu wordt het gebouw 
gebruikt door de protestanten. De diensten zijn in het Engels. Ook 
hier is ds. Stutterheim de predikant. Het gebouw is eigendom van het 
Land Aruba. 
De Centrale Kerkenraad is het overkoepelend orgaan. Hij vergadert 
echter zelden. 
In totaal telt de Protestantse Gemeente van Aruba ca. 2500 leden. 
Van 1968 tot 1986 maakte de Protestantse Gemeente van Aruba deel 
uit van de Protestantse Kerk van de Nederlandse Antillen (PKNA, ook 
wel Iglesia Protestant Uní (IPU) genoemd). Samen met onze VPG en de 
Protestantse Gemeente van Bonaire zat ze in dit kerkverband. De 
PKNA had een synode als overkoepelend orgaan. De kerkorde van de 
PKNA van 1968 is nog altijd geldig op Aruba. 
Sinds het uiteenvallen van de PKNA is het contact tussen de gemeen-
ten op de Benedenwindse eilanden miniem. Het zou goed zijn om dit 
contact te herstellen, zo bleek mij onlangs. Officieel is de PKNA nooit 
opgeheven. 
Afgelopen kerst preekte ik in San Nicolas en Piedra Plat en woonde ik 
een kerkdienst bij in Oranjestad. 
 
Noten: 
(1) Vanaf 1816 heet de Nederduitse Gereformeerde Kerk “Nederlands 
Hervormde Kerk”. Dit op instigatie van koning Willem I, die ook de reglementen voor 
deze kerk laat opstellen. 
(2) Vgl. mijn artikel Het ontstaan van de Verenigde Protestantse Gemeente van 
Curaçao, in: VPG-nieuws juni 2010, p. 2,7,9 

 
Literatuur: 
J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op 
de Nederlandse Antillen, Willemstad 1970, p. 84-89 
J. Hartog, Aruba. Short history, Aruba 6 2003, p. 7, 20-23. 
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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 NAf 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 gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de 
zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten 
en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden 
door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diake-
nen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat 
een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avond-
maal. 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 20 Maart 2016 
Stichting Encilia 

Zie het artikel onder Diaconie op pagina 14. 

Collectes 

April 2016 

vr. 1   Psalmen / Salmonan / Psalms   118:1-14 
za. 2  Psalmen / Salmonan / Psalms   118:15-29 
zo. 3   Johannes / Huan / John    20:19-31 
ma. 4  Openbaring /Revelashon / Revelation  1:1-20 
di. 5  Openbaring /Revelashon / Revelation  2:1-17 
wo. 6  Openbaring /Revelashon / Revelation  2:18-29 
do. 7   Openbaring /Revelashon / Revelation  3:1-13 
 

di. 1   Zacharia / Zakaria / Zecharia   7:1-14 
wo. 2   Zacharia / Zakaria / Zecharia   8:1-12 
do. 3   Zacharia / Zakaria / Zecharia   8:13-23 
vr. 4   Psalmen / Salmonan / Psalms   32:1-11 
za. 5  2 Korintiërs / 2 Korintionan / 2 Corinthians 5:11-21 
zo. 6   Lucas / Lukas / Luke    15:11-32 
ma. 7  Jona / Yonas / Jonah    1:1-17 
di. 8  Jona / Yonas / Jonah    2:1-10 
wo. 9  Jona / Yonas / Jonah    3:1-10 
do. 10  Jona / Yonas / Jonah    4:1-11 
vr. 11   Psalmen / Salmonan / Psalms   126:1-6 
za. 12  Filipensen / Filipensenan / Philipians  3:1-11 
zo. 13  Johannes / Huan / John    12:1-11 
ma. 14 Johannes / Huan / John    12:12-26 
di. 15  Zacharia / Zakaria / Zecharia   9:1-17 
wo. 16 Lucas / Lukas / Luke    19:28-48 
do. 17  Jesaja / Isaías / Isaiah     42:1-13 
vr. 18  Jesaja / Isaías / Isaiah     49:1-13 
za. 19  Lucas / Lukas / Luke    2:41-52 
zo. 20  Jesaja / Isaías / Isaiah     50:1-11 
ma. 21  Jesaja / Isaías / Isaiah     52:13-53:12 
di. 22   Filipensen / Filipensenan / Philipians  2:1-11 
wo. 23  Lucas / Lukas / Luke    22:1-23 
do. 24  Lucas / Lukas / Luke    22:24-53 
vr. 25  Lucas / Lukas / Luke    22:54-23:25 
za. 26  Lucas / Lukas / Luke    23:26-56 
zo. 27  Lucas / Lukas / Luke    24:1-12 
ma. 28  Lucas / Lukas / Luke    24:13-32 
di. 29   Lucas / Lukas / Luke    24:33-53 
wo. 30   Jesaja / Isaías / Isaiah     65:16-25 
do. 31   Zacharia / Zakaria / Zecharia   10:1-12 

Maart 2016 
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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 NAf 60. Een 
abonnement voor één jaar (10 edities) kost NAf 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 
 05-03 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 12-03 br. D’arcy Lopes 

 19-03 ds. Hans Végh 

 26-03 rev. Leander Warren 

 02-04 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 .  

 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 
 
06-03 ds. H. Végh  
13-03  ds. R. Steenstra 

20-03  lp. Y. Isidora 
24-03  ds. H. Végh Witte Donderdag; H.A.  
          19:00 
25-03  Ebenezer Goede Vrijdag dienst 9:30 
26-03  Fortkerk ds. P. van Bruggen 21:00 

27-03  ds. H. Végh  Pasen 
03-04  ds. H. Végh 
 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
06-03 ds. M. Berends 
13-03  lp. Y. Isidora 
20-03  ds. H. Végh en ds. P. van Bruggen  
24-03  Emmakerk Witte Donderdag dienst 
.         19:00 
25-03  Ebenezer Goede Vrijdag dienst 9:30 
26-03  ds. P. van Bruggen 21:00 
27-03  ds. P. van Bruggen Pasen 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
02-03  Rev. A. Joseph (WDP) 07.00 p.m. 
06-03 Rev. L Warren (HC) 
13-03  Bro. D. Lopes  
20-03 New Generation & Watermelon (PM) 
24-03  Emmakerk Witte Donderdag 07:00 p.m. 
25-03  Good Friday service 9:30 a.m. 
26-03  Fortkerk rev. P. van Bruggen 21:00 
27-03 Rev. L Warren (Easter Sunday) 
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Om te beginnen een woord van dank aan André Lorier, die eind vorig 
jaar gestopt is als kerkvoogd vanuit de Fortkerk. Hij heeft o.a. als 
voorzitter van de kerkvoogdij veel voor de VPG Curaçao betekend. Hij 
was vanuit de Kerkvoogdij ook voorzitter van de stichting beheer 
gelden VPG en ook is hij op dit moment nog voorzitter van de stichting 
behoud Fortkerk en actief binnen de kerkenraad van de Fortkerk. Zoals 
gezegd, hij heeft in de relatief korte tijd dat ze hier waren veel voor de 
VPG gedaan en betekend en daar is de VPG ze erg dankbaar voor.  
 
In het artikel van vorige maand stonden kort de uitdagingen beschreven 
waar wij als kerkvoogdij voor staan in dit nieuw jaar. Actueel de in 
dienst name van twee nieuwe predikanten en vervolgens de financiële 
consequenties die dit met zich meebrengt.  
Helaas zien wij dat het aantal mensen wat jaarlijks bijdraagt aan onze 
gemeente afneemt. Dit wordt tot op heden gelukkig nog 
gecompenseerd doordat minder mensen meer zijn gaan betalen 
waardoor de inkomsten nog redelijk op peil zijn gebleven. Dit geeft ons 
als Kerkvoogdij natuurlijk wel te denken, ook met oog op de toekomst. 
We proberen te bezuinigen waar mogelijk, maar een keer is ook daar 
de rek uit. Nieuwe mensen, met nieuwe ideeën zijn dan natuurlijk meer 
dan welkom. We zijn dan ook zoekende naar mensen die de 
kerkvoogdij actief zouden willen versterken.  
 
 
Vervolgens wil ik afsluiten met de vraag aan u: geeft u om uw kerk? 
 
Olaf Mulder, Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

Kerkvoogdij 

Geef om uw kerk 

Voorzitter: Olaf Mulder 
Fortkerk: Joop  Snel 
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 

Meditatie 

 
Lesando nos beibel nos lo haña sa tambe ki propósito Dios tin ku nos 
(2Tim. 3:16)! 
Nos no ta kreá pa prèt sino nos bida lo no tin sentido i nos tur lo ta 
payaso. 
 
Esnan ku NO ke pa nos tin un relashon estrecho ku Papa Dios, ta bisa 
ku beibel ta difisil pa lesa i komprondé.  Un mucha ku ta kuminsa skol 
no por traha un som di algebra.  Esei ta nifiká ku algebra ta muchu 
difisil pa komprondé ?   
Mas e mucha siña, mas e ta komprondé, te ku e ta yega na e momentu 
ku e por algebra. 
Tene kuenta si, ku hende NO por interpretá beibel. 
Ta beibel só por splika beibel. 
Si nos no komprondé algu den beibel, no mester preokupá, sigui lesa i 
pidi Spiritu Santu pa guia. E kontesta ku nos ta buskando ta pará otro 
kaminda den beibel. 
 
Lo ta ridíkulo si Papa Dios ke papia ku nos pa medio di beibel (Su 
palabra), i e ta hasié di tal manera ku nos no por komprond’E. 
Loke Papa Dios ke splika-nos ta dje profundo ei, ku e no por bai den 
un, dos, tres. 
P’esei nos mester lesa beibel TUR dia. 
 
Lesa beibel lo kambia bira studia beibel. 
Nos lo diskubrí ku tin pasashinan ku ta toka: promesanan, instrukshon, 
atvertensia, profesíanan, direkshon i muchu mas.  Mas nos studia, mas 
nos komprondé, mas gana nos ta haña pa sigui studia nos so i huntu ku 
otro hende pa enrikesé nos mes. 
Nos wowonan, nos sintí i nos kurason lo habri i nos lo haña un pas i 
trankilidat personal. 
 
Beibel ta e buki mas bendí na mundu. 
Pero muchu hende ta kere ku e beibel ta funshoná kreando stòf den un 
kashi. 
Ta ora nos lesa for di dje, nos lo haña sa e balor inmenso ku e tin. 
 
Nos Kreador ke un relashon estrecho ku nos, E ke kombersá ku nos 
diariamente. 
Nos ta dispuesto pa skucha ?  Nos ke un relashon estrecho kun’E ? 
Si nos ta dispuesto pa laga e mihó Maestro guiá i eduká nos : nos 
mester habri nos beibel diariamente i lo E hasié ku amor. 
 
D’arcy  Lopes 

Skucha  Papa Dios 
Ora nos resa, nos ke pa Papa Dios skucha nos. 
Pero, nos ta dispuesto pa skucha Papa Dios ? 
 
Den Paraiso, Papa Dios tabatin kombersashon diariamente ku Adam + 
Eva. 
Komunikashon ta altamente nesesario pa un bon relashon. 
Komuniká ta nifiká: skucha + papia. 
Si nos ke un bon relashon ku Papa Dios, nos no mester papia ku n’E so, 
pero skuch’E tambe, anto diariamente. 
 
Beibel ta palabra di Dios.  Pues, e ta un forma pa Papa Dios papia ku 
nos. 
Ora E hasi esei nos ta haña guia, instrukshon, komprondementu, 
trankikidat  i muchu mas. 
Si nos ke felisidat i pas, nos tin ku atendé ku Papa Dios (Yeremías 10:23,  
Prov. 14:12, Rom. 8:6), pasó nos mes no por hasié. 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  
Bro. D. Nisbeth 
(Chair) 
Bro. D. Martina 
 
Bro. F. James, kv 
Sis. M. Mathew 
(Secretary) 
 
Bro. K. Bremer, kv 

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
767 9068 res 
737 0661   
 
 
528 7373 

Deacons: 
Br.o A. Fernandes 
Sis. B. Lester 
 
Sis. A. de Riggs 
 
Sis. S. Busby 
 
Sexton 
Sr. S. Gomez 

 
524 7036 
868 8206 res 
522 1667 
666 6004 
461 0949 res 
511 8405 
 
 
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: 
Bro. D. Lopes   465 3207 res 
Sis. Y. Isidora   767 3769 res 
                       

Ebenezer Church 

 

Ebenezer Community News   
  

As a Church, Ebenezer was privileged to enact the commissioning of 
Bro. Ralph James as Elder and Chairman of the Central Church Board of 
the United Protestant Church. We pray that Bro. James will be endued 
by the Spirit of God with the wisdom, knowledge and understanding 
required to function effectively in the role to which God has appointed 
him. 
 
Ebenezer ushered in the most holy Christian season of Lent with an Ash 
Wednesday Service. Worshipers were encouraged to fast, pray and 
engage in good works in the ongoing effort to get closer to God every 
day. The symbolic daubing of ash on the forehead of the worshipers, in 
the sign of the cross as being in solidarity with Christ’s passion was 
done. 
 
The youth of Ebenezer will on Sunday 20 lead the worship service at 
which they will also be celebrating the 19th year of the naming of the 
group “New Generation.” Invitations have been issued to many, who 
were former members  of the New Generation Group, to attend the 
celebrative worship. A wonderful celebration is expected with the hope 
that these former members, now young adults, would consider forming 
a Young Adults Group in the Church. 
 
Ebenezer convened Valentine’s Day Worship and celebration which 
were both satisfactorily attended and participated in by members. In the 
morning worship Ds. Jan Jonkman brought the message and his son Jan 
jr. and wife received special blessing for their 2nd wedding anniversary 
which fell on Valentine’s Day. Other worshipers celebrating birth 
anniversaries were also given special blessing.  In the evening, members 
gathered in the Obed Anthony Hall for a Christian reflection on love, 
being reminded that love is God’s initiative which we must try always to 
emulate. Thereafter was a period of eating and drinking followed by 
appropriate nostalgic music and karaoke time.         
 
On Sunday 28, Ebenezer will have a prayer service followed by 
congregational meeting. Prayers will be focused on the situation of rising 
crime and violence in Curaçao, of proper nurture and guidance for 
Children and youth and for good governance by spiritual, political, 
judicial and business leaders in Curaçao. The congregational meeting will 
focus on members growing in spiritual consciousness in order to build 
up the body of Christ, hence the encouragement to walk closer to 
Christ every day.  
For the period of Holy Week there will be the Palm Sunday Service in 
the morning which will be followed by the Easter Cantata in the evening. 
On Monday the Men’s Fellowship will lead the Holy Week services 
followed on Tuesday by the Women’s Group and on Wednesday by the 

Over the course of this year, Ebenezer will be pursuing a ministry and 
mission direction under the theme, “Ebenezer Deepening Spirituality 
for Evangelization” and motto, “Believers Walking Closer To God.” 
The theme speaks of, challenges and encourages believers or Church 
members to become more conscious of God in their everyday lives, 
and to radiate this growing God-consciousness such that their lives 
become shining lights (Matt. 5:15), that help lead others to Christ who 
transforms human beings that accept him as Saviour and Lord of their 
lives, into new creations (2. Cor.5:17). The theme also challenges and 
encourages the Church as the body of Christ to give evidence in a 
consistent manner, of the grace of God and the goodness and fullness 
of the Holy Spirit, through whom men and women are brought to 
God. Such evidence of God’s grace, and goodness and fullness of the 
Holy Spirit was demonstrated by the believers referenced in Acts 2:42-
47, of whom it is recorded – “devoted themselves to the apostles’ 
teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 
Everyone was filled with awe, many wonders and miraculous signs 
were done by the apostles.  
 
All the believers were together and had everything in common. Selling 
their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. 
Every day they continued to meet together in the temple courts. They 
broke bread in their homes and ate together with glad and sincere 
hearts, praising God and enjoying the favour of all the people. And the 
Lord added to their number daily those who were being saved.” This 
same grace of God phenomenon was in evidence at the Church in 
Antioch about which Scripture records in Acts. 2:20-24, “Some of 
them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and 
began to speak to the Greeks also, telling them the good news about 
the Lord Jesus.  
 
The Lord’s hand was with them, and a great number of people believed 
and turned to the Lord. News of this reached the ears of the Church 
at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and 
saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged 
them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a 
good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of 
people were brought to the Lord.” The foregoing is the reason for the 
coining of the year motto, “Believers Walking Closer to God” as a 
constant encouraging reminder.  
 

Ebenezer Church Activities 
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March:      
Wed 2nd        Worship Service for World Day of Prayer (7:30 p.m.) 
Thu. 3rd            Soup Kitchen  
Sun. 6th          Worship Service of Holy Communion 
Tue. 8th          Church Board Meeting 
Wed. 9th        Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 10th        Soup Kitchen 
Sun. 13th         Worship Service of Praise led by LP., D. Lopes 
Wed. 16th       Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 17th        Soup Kitchen 
Sat. 19th         Theological Conversation (6:00 p.m.) 
Sun. 20th        Worship Service for Palm Sunday led by Youth & 
Children 
Mon. 21st       Holy Week Service led by Men’s Fellowship 
Tue. 22nd       Holy Week Service led by Women’s Group  
Wed. 23rd      Holy Week Service led by Bible Study & Prayer Group 
Thu. 24th       Soup Kitchen & Service of the Last Supper at Emmakerk 
Fri. 25th         Good Friday Worship Service 
Sat. 26th         Holy Saturday Worship at Fortkerk (9:00 p.m.) 
Sun. 27th        Easter Day Worship Service   
Mon. 28th       Church Outing at a Beach (10:00 a.m.) 
Wed. 30th      Bible Study and Prayer Meeting 
Thu. 31st        Soup Kitchen 
 

Bible Study and Prayer Group. The Good Friday Service will be held to 
round off the Holy Week observances. These will be followed by the 
Easter service in celebration of the triumphant resurrection of our 
Saviour and Lord Jesus Christ. 
 
Ebenezer is currently pursuing a plan to resuscitate its Sunday school 
which for some time now has been functioning in an ad hoc manner. 
Already there has been a brainstorming session that has unearthed 
many encouraging ideas that will be fashioned into a strategy that 
would enable the recruiting of children from the wider Church 
community along with those of the Church, and develop a structured 
lesson plan for Sunday school nurture and teaching of our children. 
 
On a sad note Ebenezer bade farewell to Sis. Ovista Etalina Lake-
Rouse, a long standing member of the United Protestant Church 
family, who has passed away. May God grant her soul eternal and 
blessed rest and peace, and her sorrowing children and other loved 
ones his gracious comfort.  
 
 
Please see the Church highlights for March in the following: 
World Day of Prayer Service..…...Thursday 3rd 7:00 p.m. 
Soup kitchen……………………..Thursday 3rd, 10th, 17th, 24th, & 
31st 12 noon. 
Church Board Meeting…………...Tuesday 8th 7:00p.m. 
Palm Sunday & Easter Cantata….Sunday 20th 9:30 a.m. & 6:00 p.m. 
respectively. 
Holy Week Services……………Monday, Tuesday & Wednesday 7:00 
p.m.   
Good Friday Worship…………….Friday 25th 9:30 a.m. 
Easter Sunday Worship………….Sunday 27th 9:30 a.m. 
Outing at a beach………………..Monday 28th 10:00 a.m. 

Margarita Elisah Hodge   
The Miss Lee Foundation 

 
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 518-5468 

Adres: Oranjestraat 111 

Ebenezer programme 

Commissioning & Installation Rite as Elder of the Ebenezer Church 
 and as Chairman of the UPC(VPG), Sunday February 7th, 2016 
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

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

 
747 7427 
736 7108 
522 4150 
511 5577 
518 0205 
560 0900 
685 3507 

Diakenen 
Zr. A. R.M. Petrona 
 
 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
540 0865 
 
 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
Vacant 
 

Consulent: 
Ds. Hans Végh  
Tel 737 3070 / 661 6339 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

Van de consulent 
We denken aan de verschillende zieken in onze wijk. We mogen hen 
noemen in onze gebeden. Zr. Ana Petrona is nog steeds onder behan-
deling. Het is niet gemakkelijk voor haar. We wensen haar Gods zegen 
toe. Dat wensen we ook al onze andere zieken toe. 
20 maart is dan de grote dag voor onze wijkgemeente. Dan wordt ds. 
Peter van Bruggen verbonden aan de Verenigde Protestantse Gemeen-
te van Curaçao. Deze verbintenis wordt voltrokken door mij. Daarna 
zal ds. Van Bruggen zijn intrede doen. De dienst vindt ’s morgens om 
9.30 uur plaats. We hopen op een gezegende en feestelijke dienst. We 
verwelkomen ds. Van Bruggen en zijn gezin in onze gemeente, ja, we 
geven hun een warm welkom. We hopen op een goede en vruchtbare 
samenwerking. We hopen ook, dat het gezin Van Bruggen zich gauw 
zal thuis voelen in ons midden. Er is tenminste één voordeel: tropener-
varing heeft het gezin al. Ds. Van Bruggen heeft nl. enkele jaren ge-
werkt in Indonesië. 
Met de komst van ds. Van Bruggen eindigt ook mijn consulentschap. 
 
Ds. Hans Végh. 

Nieuwe predikant 
Op 7 maart zal ds. Peter van Bruggen met zijn gezin arriveren op 
Curaçao. De intrededienst zal op 20 maart a.s. zijn. Wij hebben een 
tijdelijke huisvesting gevonden aan de Berg Carmelweg, zodat zij in alle 
rust een vast adres kunnen zoeken. 
Dank aan de familie Beaujon voor het ter beschikking stellen van dit 
woonhuis. De voorbereidings-commissie is druk bezig om er een 
mooie dienst van te maken. 
We zijn God dankbaar dat wij weer een vaste dominee hebben. 
 

Oude dakpannen 
De Stichting Behoud Fortkerk zal binnenkort een beperkt aantal 
authentieke dakpannen te koop aanbieden. De dakpan is bevestigd aan 
een houten frame en zal voorzien zijn van een goudkleurig opschrift 
met de tekst: "Authentieke dakpan Fortkerk (1769)".  De hiervoor 
beschikbare 100 dakpannen zullen genummerd worden van 1 tot 100. 
M.a.w. elke dakpan is uniek.  
De verkoopprijs zal Afl. 100,=/stuk zijn. U kunt zich nu reeds opgeven 
bij het Kerkelijk Bureau. 
De opbrengst zal ten goede komen van de Stichting Behoud Fortkerk. 
 

Nieuwe voorzitter Centrale Kerkraad 
Op 7 februari j.l. is de heer Ralph James in de Ebenezer Church 
bevestigd als nieuwe voorzitter van de Centrale Kerkenraad. Hij volgt 
de heer Hanco de Lijster op. Wij verwelkomen de heer James en 
zeggen dank aan de heer De Lijster, die zoveel goed werk heeft 
verricht voor de VPG.  Hanco masha danki! 
 

Loopmicrofoon 
Onze loopmicrofoon is defect en kan niet meer gerepareerd worden. 
Het is af en toe wel een gemis, met name bij het gesprek met de 
kinderen en bij andere belangrijke gebeurtenissen in de Fortkerk. 

Nieuws van de voorzitter 

Evaluatie afgelopen kerkdiensten 
Op 31 januari was de intrede-dienst van onze jeugdpredikante ds. 
Mariëlle Berends. 

De dienst werd geleid door ds. Hans Végh en ds. Marielle Berends-van 
Waardenberg. Mooi om zo'n volle kerk te zien en fijn dat we weer een 
jeugpredikante hebben.  
Ook was er familie overgekomen vanuit Nederland om hiervan getuige 
te zijn. 
Omdat wij nog geen vaste predikant hebben, hebben wij ds. Berends 
gevraagd om 
enkele diensten in de Fortkerk te houden. Zij heeft hierin toegestemd 
en wij konden haar beluisteren op 7 en 21 februari. Ook zal zij 
voorgaan tijdens de dienst op 6 maart. Wij zijn haar daarvoor erg 
dankbaar. 
Met de bereidwillige hulp van Luuk van der Wolde en de 
hulppredikante Yvonne Isidora is het gelukt om elke zondag een mooie 
kerkdienst te hebben. Onze dank gaat ook uit naar laatstgenoemden. 
 

Familie Van Bruggen 
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Een nieuwe loopmicrofoon kost plm Afl. 1250,=. Sponsor(s) zijn van 
harte welkom, daar de wijkkerkenraad op dit moment hiervoor het 
geld niet heeft. U kunt zich opgeven bij ondergetekende. 
 
Renovatie Fortkerk 
De trap aan de achterkant van de Fortkerk, die leidt naar de zolder is 
klaar. We kunnen nu weer zonder risico de zolder bereiken, alwaar je 
overigens een fantastisch uitzicht hebt over Pietermaai en de ingang 
van de Annabaai. De trap is van duurzaam hout gemaakt en ziet er 
fantastisch uit. In de toekomst willen wij ook toeristen uitnodigen om 
tegen een redelijk bedrag de zolder te bezoeken en te genieten en 
foto's te maken van het mooie uitzicht. 
 

De betonrot aan de zuidkant van de Fortkerk is grotendeels verholpen. 
Er zijn nieuwe kolommen geplaatst en er is een nieuwe vloer gestort. 
Alleen het plafond moet nog worden hersteld. Daarna zal alles geverfd 
worden en zal ook dit weer verholpen zijn. 
 
Joop Snel 
Kerkvoogd en secretaris van de Stichting Behoud Fortkerk. 

the public space for…fullness of life.” 
 
“Citizenship has indeed become the key concept of democracy in Bra-
zil since the 1990s,” he explained. “It is far from being something given 
through a document of national citizenship or written laws. Rather, it is 
a field of constant struggle of all people in a determined territory for 
their rights and for the well-being of the society in its entirety, be their 
members nationals or not. Its effectiveness involves profound transfor-
mation of people, society, institutions. For this, the ‘learning’ of demo-
cracy and education are always of central importance.” 
 
“By “citizenship” [cidadania], von Sinner was referring to something 
that the word citizenship in English does not convey, namely the strug-
gle of the very poor to change their immediate context, which pre-
vents the affirmation of their human dignity, such as through good edu-
cation for all, access to health care, to the instruments of justice such 
as courts etc,” said Rev. Dr Odair Pedroso Mateus, WCC director of 
Faith and Order. 
 
Von Sinner contrasted the constructive citizenship paradigm with the 
quietism of traditionalist Christianity, the vapidity of modernizing 
Christianity, and even the sometimes unrealistic utopianism of prophe-
tic Christianity. 
 
Von Sinner criticized religious traditions that are so certain of their 
“truth” that they can justify violence in the name of religion.  “Truth is 
often abused by fundamentalists and other authoritarian religious tradi-
tions,” he said, “while love grounds respectful, rational argument and 
regard for the common good”. 
 
“Argument, not decree or force, must prevail,” he said citing the work 
of Paul Freire, Hugo Assmann, and Jürgen Habermas. 
 
Von Sinner is a native Swiss who has lived in Brazil for 14 years and is 
Professor for Systematic Theology, Ecumenics and Interreligious Dialo-
gue at the Lutheran School of Theology (Faculdades EST), São Leo-
poldo/Rio Grande do Sul, Brazil, where he also directs an Institute of 
Ethics. 
 
His visit was sponsored by the Lutheran World Federation (LWF) as 
part of its larger study process of consultations and formulation of a 
statement on religious diversity and public space. Rev. Dr Simone Sinn, 
Study Secretary for Public Theology and Interreligious Relations for the 
LWF, responded to von Sinner, as did Rev. Dr Peniel Rajkumar, the 
WCC's programme executive for inter-religious dialogue and coopera-
tion. 
 
An authentic contribution to the public good, argued von Sinner, has 
real consonance with historic Lutheranism’s emphases on the intrinsic 
dignity of the person, the centrality of trust, acknowledgment of the 
genuine ambiguity of everyday life, the imperative of loving service, and 
appreciation of distinct public and religious spheres. 
 
In response, Sinn stressed the critical function of religions, especially in 
discerning concrete ethical criteria, beyond labels of “good” and “bad” 
religion, to inspire and guide religious action in the public sphere. She 
queried whether public theology ever sufficiently “allows us to get out 
of our own language games” and truly engage the larger public sphere. 
 
Referencing situations in India and the US, Rajkumar cautioned against 
misuse of the concept of citizenship by nationalistic religious majorities 
to bully and marginalize minorities. 
 
Von Sinner’s current research builds on the citizenship model and 
compares the public roles of churches in Brazil, South Africa and Ger-
many. 
 
 

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

Religion: Friend or Foe of the 
Common Good? 

16 February 2016 
 
In an age of religious pluralism and of religious justification of 
all manner of atrocities, how do religious communities contri-
bute authentically to the public good? 
 
The plurality of religions, and of a wide diversity of standpoints within 
Christianity itself, does not demand retreat from but heightened enga-
gement in the political sphere by Christian communities, argued Brazili-
an theologian Rudolf von Sinner at a recent visit to the Ecumenical 
Centre, Geneva. 
 
Von Sinner reflected specifically from the context of a maturing demo-
cracy in Brazil. In the contemporary context of liberalization and de-
mocratization, he said, Brazilian Christians and other religious actors 
must alter their earlier paradigms, forged in response to and after the 
military dictatorship of 1964 to 1985, to nurture stable, radically inclu-
sive, democratic institutions. 
 
Von Sinner espoused elaborating a Christian public theology, anchored 
in an emancipatory vision of citizenship, in which “all have access to 

Simone Sinn, Peniel Rajkumar, Rudolf von Sinner and other participants in 
religion in public space meeting.  

Photo by Odair Pedroso Mateus. 
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Op het ogenblik leven we in de lijdenstijd oftewel de veertig dagen 
vóór Pasen. We staan dan extra stil bij het lijden en sterven van Jezus 
Christus. Op goede Vrijdag stierf Hij voor onze zonden aan het kruis. 
Hij verzoende ons daarmee met God de Vader. Hij gaf zijn leven voor 
ons, vrijwillig. Maar God de Vader liet Hem niet los. Op Pasen wekte 
Hij Hem op uit de dood. Daarmee wordt onderstreept dat wat op 
Goede Vrijdag gebeurd is, waar is. Pasen laat ons ook zien, dat de dood 
uiteindelijk niet het laatste woord heeft, maar God. Jezus heeft met zijn 
opstanding de dood overwonnen. Ook de satan is uiteindelijk overwon-
nen, al heeft hij nu nog veel macht. Maar we verwachten de definitieve 
doorbraak van het rijk van Christus, een rijk van vrede en gerechtig-
heid. Ik wens u allen een gezegende lijdens- en Paastijd toe. 
 

In de komende periode zijn er in de Emmakerk de volgende activiteiten: 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de 
consistorie. We bidden voor kerk en wereld, jong en oud, arm en rijk, 
kortom voor alles en iedereen. We mogen onze situatie leggen in de 
handen van de Heer. 
 

Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur in de 
consistorie. We bereiden ons voor op het doen van openbare belijde-
nis van het geloof. Daarmee zijn we dan belijdend lid van de kerk. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie en wel van 19.30 
tot 21.00 uur in de consistorie. We hebben de bespreking van de Han-
delingen der Apostelen afgerond en zijn nu begonnen met de Hebree-
ënbrief. De data zijn: 10 en 31 maart. 
 
Gespreksgroep “Wat geloof ik?” 
Eveneens eens in de 14 dagen is er op donderdag de gespreksgroep 
“wat geloof ik?” We bespreken de hoofdlijnen van ons christelijk geloof. 
We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data 
zijn: 3, 17 maart en 7 april. 
 
Seniorenmorgen 
Op maandag 14 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen in de consis-
torie. We beginnen om 9.30 uur. We bespreken een Bijbelgedeelte, we 
ontmoeten God en elkaar, we zingen en we bidden. 
 
Bij de diensten 
Op 24 maart a.s. is het Witte Donderdag. Er is dan om19.00 uur dienst 
in de Emmakerk. We vieren dan ook het avondmaal. 
Op Goede Vrijdag 25 maart is er om 9.30 uur dienst in de Ebenezer 
church. We herdenken dan het sterven van Jezus Christus aan het 
kruis. Er is deze dag geen zangdienst in onze Emmakerk. Die is pas 
weer op 22 april a.s. 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

Op 26 maart is het Stille Zaterdag. We herdenken dan, dat Jezus neer-
gelegd is in het graf. Maar aan het eind van die dag is er een Paaswake. 
We staan dan stil bij Jezus’ opstanding. Om 21.00 uur is er dan een 
dienst in de Fortkerk. 
Tot zover de diensten in de Stille Week. Op Pasen, 27 maart, hebben 
de drie wijkkerken weer hun eigen diensten. Ze beginnen om 9.30 uur. 
We zijn dan bijeen tot Gods eer om de opstanding van Jezus te vieren. 
Op 3 april hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en 
wijn gaan rond als teken van vergeving en verzoening, ons gebracht 
door het kruisoffer van Christus. 
 
Doop 
Op 28 februari j.l. werd de doop bediend aan Gianni Jaïr Maxim Schols-
berg, zoontje van br. Steven Scholsberg en zr. Nancy Fernand. Hij kreeg 
het teken van Gods verbond met ons mensen; hij kreeg het teken van 
Gods liefde, trouw en vergeving. Het doopwater wijst daarheen. Het 
gezin Scholsberg is overgekomen naar onze gemeente en we heten hen 
van harte welkom! 
Een hartelijke groet voor u allen, 
 
Ds. Hans Végh 

Nieuws Jet 

VASTENTIJD. 
Lieve mensen, als u dit VPG krantje ontvangt, zitten we midden in de 
Vasten-, of Veertigdagen-of Bezinningstijd voor Pasen. In het verleden, 
toen ik een kind was en bij de nonnen op school zat, hoorde ik over de 
Vastentijd. Voor ons, protestanten, was de Vastentijd alleen voor de 
rooms-katholieken.  
In de Veertigdagentijd was snoepen verboden. Ik ben in die periode 
jarig, nam vrolijk mijn tractatie mee naar school en….wat gebeurde er? 
Mijn tractatie en ook van de andere leerlingen ging de kast in op een 
speciale plank. Met lede ogen keken we iedere keer weer naar die plank 
met de tractaties erop. Er werd pas na de paasvakantie getracteerd. 
Vreselijk vond je dat als kind. Op vrijdag werd er geen vlees gegeten, 
maar vis of een gebakken ei. 
En op Goede Vrijdag zeker geen vlees, er mocht niet gewerkt worden, 
dushi Kòrsou lag stil, alle winkels, kantoren dicht. Iedereen naar de 
kerk tegen 3 uur om het stervensuur van Jezus te herdenken. Stilte al-
om, zelfs de kerkklokken mochten niet geluid worden, dat mocht pas 
weer op Stille Zaterdag om 12u. De klokken waren dan weer terug uit 
Rome, met de paaseitjes erin, zegt het sprookje. Tegenwoordig  liggen 
de paaseitjes al in februari in de schappen. 
Nu is het Vasten ruimer geworden. Sommigen maken een eigen keuze: 
veertig dagen lang geen alcohol, geen suiker, geen vlees en the latest  is; 
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Dé grote uitdaging (onthouding), niet alleen voor de jongeren, zal het 
minderen of onthouden zijn van social media; dus niet kijken naar je 
apps of je mails of allebei. Het FMO -fenomeen, the fear of missing out 
kriebelt immers aan bijna iedereen, die actief is met social media. In die 
periode heeft men pas door hoe verslaafd men geraakt is aan die social 
media? 
Ik zag laatst dit plaatje: Het is Etenstijd ; Pa en Moe zitten aan tafel, ie-
der druk bezig!! met hun mobiel in de hand, -ze vergeten gewoon, dat 
het eten op tafel koud staat te worden-  en kleine Jordan zit erbij en 
kijkt naar zijn ouders en denkt:” Hè, wat jammer, dat ik die mobiel niet 
ben, dan hadden ze meer tijd voor me en zouden ze me vaker in hun 
armen nemen. Wat erg, wat een ouders, wat een wereld, zoooooveel 
mensen druk met zichzelf. 
Is dit niet een goed voornemen voor deze Vastentijd? Minder tijd en 
aandacht voor jezelf en meer tijd voor God, voor de kinderen, je naas-
ten, die het moeilijk hebben en om aandacht vragen?? Met alles minder 
doen, dan houd je wat over om te delen. De Vastentijd is eigenlijk al 
begonnen, maar inspringen kan altijd, zelfs de tijd inhalen is toegestaan. 
Iemand zei een keer na een Vastenperiode: Als je na die Vastenperiode 
5 amandeltjes neemt en eet, weet je hoe lekker dat is? Vόόr die Vasten-
periode neem je een hand vol amandeltjes en je eet maar door en na 
die Vastenperiode ben je zoooo blij met 5 amandeltjes.  
Zelf zeg ik altijd: ”Mensen, eten is elke dag een feest. Prop het niet in 
één keer naar binnen, maar geniet er echt van en wees dankbaar, dat 
we te eten hebben. Overeet jezelf niet, bedenk, dat er mensen, kin-
deren vooral zijn, die gisteren  niets gegeten hebben, misschien wel lan-
ger en wat hebben wij het toch goed op ons dushi Korsòu. 
En wat vindt u ervan, als wij met minder doen in de Vastentijd en ook 
zo door blijven gaan na de Vastentijd? 
Doet u mee? Lijkt mij een heel goed plan, ook voor onze gezondheid, 
voor ons lijf, waar wij goed voor moeten zorgen, ons kadootje van de 
Heer. 
 
JONGELUI. 
Gaat ie goed? De Paasvakantie nadert al weer. Hoe gaat het met de 
cijfers, de voorlaatste voor het overgangsrapport of voor het examen.  
Je hebt nog een maand, zet ‘m op jongens en meisjes. Het kan een 
puntje schelen als je nu nog hard je best gaat doen. 
 
DIENSTEN 
Op zondag 31 januari was de Intrede Bevestigingsdienst van ds. Mariëlle 
Berends-van Waardenberg. Een mooie Dienst!! Er zijn toch kinderen 
naar de dienst gekomen, al was het de dag van Kindercarnaval. ds. Mari-
ëlle, een Gezegende, Gezonde en Vruchtbare tijd toegewenst bij ons in 
de VPG. Ook een goede tijd voor uw man Jurjen en dochter Sophie. 
Dat jullie je gauw thuis mogen voelen op ons dushi Korsòu. 

Op zondag 7 februari was de Bevestigingsdienst van br. Ralph James. 
Hij is bevestigd tot ouderling met speciale opdracht. Hij is onze nieuwe 
preses en daar zijn we heel blij om. br. Ralph James, je gaat in maart 
starten op je nieuwe plek. Ook voor jou Gezegende, Gezonde en 
Vruchtbare Jaren in onze Centrale Kerkenraad en in de hele VPG. 

Op zondag 14 februari (Valentijnsdag),  had de Emmakerk een ander 
beeld vόόr de Dienst. De jongeren hadden hun 3 liederen van You Tu-
be afgehaald. Donderdagavond en zaterdagmiddag hebben ze geoefend 
in de kerk en zondagmorgen de liederen voor de Gemeente gezongen. 
De teksten stonden op de beamer, de Gemeente kon meezingen. Flink 
hoor, jongelui!! Het klonk heel mooi!! 

Klaas, Masha danki voor de teksten op de beamer. Ook de Schriftlezin-
gen werden door de Jeugd gedaan. En o wat moesten ze vroeg in Em-
ma zijn, ook dat is gelukt! Ze waren er al vόόr 9u. Ouders, oma, masha 
danki voor jullie medewerking. Zonder jullie geen kans van slagen. Tij-
dens de Dienst gingen ze naar hun eigen ruimte. Er was Kinder- en  
Tienernevendienst! 
Volgende maand gaan we door, he? Elke tweede zondag is voor jullie 
jongens en meisjes. 

 
Zondag 21 februari stond er een 
rots voorin in de kerk. Zaterdag-
middag in elkaar gezet door tante 
Farida en tante Sigma en twee flin-
ke kinderen. ds. Jonkman had een 
rots gevraagd en hij kreeg er ook 
één, die gelijk opviel. Zό groot had 
ds. Jonkman hem niet verwacht, hij 
was er erg blij mee. Het babbeltje 
met de kinderen en de preek gin-
gen over die rots. 
 
 
 

Allemaal Goede Vastentijd en Gezegende Paasdagen (Bon Pasku Resu-
rekshon!). 
Let u op in de Stille Week, welke kerk open is. 
 
Steuntje: Liefde geeft niet alleen, ze vergeeft ook. 
Namens de Kerkenraad; 
Jet Baank. 

Intrede Bevestigingsdienst van ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg. 

Bevestigingsdienst van br. Ralph James 
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Rev. Dr Olav Fykse Tveit, general secretary of the World 
Council of Churches (WCC), has issued a statement on 
behalf of the Council hailing the historic meeting of Pope 
Francis, pontiff of the Roman Catholic Church, and Patriarch 
Kirill, primate of the Russian Orthodox Church. 
 

The two leaders met on 12 February in Havana, Cuba. The Russian 
Orthodox Church is the largest member church in the WCC, which 
for the past 50 years has cooperated with the Roman Catholic 
Church through their Joint Working Group. Eastern and western 
Christianity split over matters of doctrine in the Great Schism of 1054 
and formally separated from one another in 1438. This is the first 
meeting of heads of the Roman Catholic and Russian Orthodox 
Churches. 
 

Statement welcoming meeting of Pope Francis and 
Patriarch Kirill for unity and peace 
 

The meeting between Pope Francis and Patriarch Kirill today in Cuba 
is an historic ecumenical event, and very timely in the context of the 
conflicts and crises currently causing so much suffering in the world. 
The World Council of Churches (WCC) has been working for 
Christian unity for many decades. The Council therefore celebrates 
this important meeting of the two church leaders as a great step 
forward in healing the schism between Western and Eastern 
Christianity. The Pope's openness to dialogue with the Orthodox 
Church leaders - earlier with Ecumenical Patriarch Bartholomew and 
now with the spiritual leader of the Russian Orthodox Church - 
shows a growing commitment to unity among Christians, which in 
turn is a sign of hope for peace in our world. 
 

Indeed, the meeting comes at a time of grave challenges to the vision 
of peace, due to unresolved conflicts in Syria, in Ukraine and 
elsewhere, causing intolerable suffering and displacement. Churches 
and Christians everywhere are called to be instruments of peace in 
the midst of conflict, and of compassion in response to the suffering of 
fellow human beings.  There is more than ever before a need for 
concerted efforts to bring peace and stability in conflict-affected 
countries, and to provide protection and refuge to those who flee 
from war and oppression. The WCC hopes and prays that the 
meeting of Pope Francis and Patriarch Kirill will help inspire renewed 
commitment and action by churches, societies, governments and the 
international community to welcome the stranger in need, to resolve 
conflicts, to bring peace and to pursue justice [and human dignity and 
rights] for all. 
 

In particular, we pray that this meeting between these two leaders of 
the church, coming directly after the announcement of agreement by 
world powers to seek a nationwide cessation of hostilities in Syria, 
will strengthen the faint glimmers of hope for an end to this appalling 
conflict, and to the suffering of Syria’s people. 
 

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

WCC welcomes meeting of Pope Francis 

and  Patriarch Kirill for unity  

and peace   -  12 February 2016 

In de lijdenstijd, de veertig dagen vóór Pasen, staan we inzonderheid 
stil bij het lijden en sterven van Jezus. De lijdenstijd mondt uit in Pa-
sen, het feest van de opstanding. Na duisternis zien we licht. 
Als mensen zijn we soms bang voor verlies of we zijn bang in een ver-
lies situatie terecht te komen. We zijn bang voor het verlies van onze 
gezondheid. We willen niet ziek worden. 
We zijn bang ons leven te verliezen. Soms zijn we bang voor de dood. 
We zijn bang om een geliefde te verliezen, man, vrouw of kinderen. 
We zijn soms bezorgd als ze te lang wegblijven. We bellen ze op waar 
ze blijven. Of we bellen op hoe onze geliefden het maken als ze ergens 
ver weg op vakantie zijn. 
We zijn bang om onze baan te verliezen. Als je geen baan hebt, heb je 
geen inkomen en dan moet je van de onderstand leven en dat is be-
paald niet veel. Je moet misschien je huis verkopen. Je zit aan de 
grond. Zo kunnen we bang zijn voor verlies en dat is menselijk. We 
willen graag houden wat we hebben. We kunnen onze man, vrouw, 
kinderen, baan of huis niet missen. Onze geliefden hebben we graag bij 
ons. En de meeste mensen kunnen niet leven in en met onzekerheid. 
Aan de andere kant kan het ons ook een zekere kramp geven als we 
krampachtig proberen vast te houden wat we hebben. We leggen een 
claim op onze man, vrouw of kinderen. Ze voelen zich doodgeknuffeld 
door onze liefde. 
Soms wordt er gezegd: “Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt”. Dat 
gezegde kan ertoe bijdragen, dat we elke verandering tegengaan. Dat 
kan thuis, op school, op het werk of ook in de kerk. Verandering be-
tekent onzekerheid. En dat is vaak moeilijk voor ons. 
Jezus heeft dit alles ook meegemaakt, inzonderheid aan het eind van 
zijn leven. Hij was niet alleen God, maar ook mens – mens met zijn 
angsten en aanvechtingen. In Johannes 12:20-36 lezen we, dat een aan-
tal Grieken Jezus zoekt. Ze zijn uit hun vaderland gekomen om God te 
aanbidden op het paasfeest. Waarschijnlijk zijn het Godvrezenden. Dat 
zijn heidenen, die zich bij de synagoge hebben aangesloten en zich aan 
de wet van Mozes houden. 
Grieken staan er om bekend, dat het zoekers zijn. Ze zijn  op zoek 
naar de waarheid. Het Griekse volk heeft veel filosofen voortgebracht, 
die op zoek waren naar de waarheid. Denkt u maar aan Plato en Aris-
toteles. De Grieken, van wie hier sprake is, willen Jezus wel eens spre-
ken. Ze willen horen Wie hij is en wat voor ideeën Hij heeft. Via de 
discipelen Filippus en Andreas komen ze in contact met Hem. En dan 
zien we, dat Jezus deze mensen ontvangt en hun vertelt Wie Hij is en 
wat Hij is komen doen in deze wereld. 
Jezus voelt, dat Hij aan het eind van zijn leven hier op aarde gekomen 
is. Hij voelt, dat Hij moet sterven voor de zonden van de wereld en zo 
deze wereld met God zal verzoenen. 
Maar zijn sterven betekent niet het einde. Dood is niet dood, in tegen-
deel. Jezus zal tot majesteit worden verheven. Hij zal zitten aan de 
rechterhand van de Vader en vandaar de wereld regeren. Hij zal rege-
ren door zijn Woord en Geest, ook in een goddeloze wereld, vol oor-
log en geweld. Ook op ons eiland merken we, dat het geweld toe-
neemt. Je kan zomaar vermoord worden. En de daders zijn onvind-
baar. Hun motieven zijn duister. 
Waar moord en doodslag zijn, is Gods koninkrijk niet. Gods Konink-
rijk is daar, waar Gods wil wordt gedaan; waar mensen Jezus volgen; 
waar liefde is en geen duisternis. 
Jezus zegt in Joh. 12:24: “Als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel.” Wat bedoelt Hij hiermee? Wat we 
zien in de natuur, is ook van toepassing op ons geestelijk leven. Als we 
een graankorrel in de grond stoppen, sterft hij, ogenschijnlijk. We zien 
niet wat daar in de grond gebeurt. Dat onttrekt zich aan onze waarne-
ming. Maar een graankorrel, die in de grond gestopt wordt, kan nieu-
we korenaren voortbrengen. “Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel 
vrucht”, zegt Jezus.  
En dan voegt Hij eraan toe: “Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar 
wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige le-
ven”. Wat bedoelt Jezus met dit alles? De natuurwetten kunnen we 
ook toepassen op ons geestelijk leven. Als we afsterven aan ons eigen 

De stervende graankorrel 

Vervolg op pagina 15 
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Food and Hope for a Syrian Family  

February 17, 2016 
 
“You are the candle that turned the darkness in my life into light,” said 
Farah, a young mother in northwestern Syria, expressing her gratitude 
for the assistance her family receives through World Renew. 
 
The war in Syria is now in its fifth year and has caused untold violence 
and devastation across the country. When the fighting arrived in the 
city where Farah was living with her husband and two little girls, there 
wasn’t time for careful planning. 
 
The young parents packed up their children and ran from their home in 
the middle of the night in their pajamas. They brought nothing else 
with them. 
 
It was difficult and scary as they made their way through the streets 
outside their home, stepping over dead bodies, and trying to shield 
their daughters’ eyes from seeing the horrors all around. Unfortunate-
ly, their nightmare didn’t end there. 
 
Outside of the city, Farah and her husband came to a security check-
point. It was here that Farah’s husband was taken away by armed mili-
tants.  
 
She has not seen him since. 
 
When Farah, who has also been taken, was released, she took her 
daughters by the hand and continued her journey. After nine hours of 
difficult travel, they finally arrived at a relatively calm coastal city in 
northwestern Syria. 
 
Frightened, penniless and alone, Farah did the only thing that she could 
think of as a next step. She had heard that churches were helping dis-
placed families, so she made her way to a local church and sat on the 
dark sidewalk out front until someone arrived in the morning. 
 
She was fortunate. The church leaders took Farah and the girls to a 
monastery and let them stay there for a week. The church also helped 
the family find a room they could rent and a job for Farah in a clothing 
shop. They even paid for the first two months of rent. 
 
Farah felt blessed, but it wasn’t enough. Her job in the clothing store 
pays very little. When the church’s assistance ran out, she struggled to 
meet her family’s needs. They ate very small meals – just enough to 
take the edge off their hunger. When there was no money left, they 
ate nothing at all. 
 
Farah knew that that this situation could not continue, so she returned 
to the church. This time the church connected her with a team from 
World Renew’s food assistance project. 
 
This project is funded by the Canadian Foodgrains Bank and is provi-
ding monthly food rations to families like Farah’s. 
 
The team visited Farah to assess her situation and signed her up for the 
monthly rations. 
 
While the family’s needs remain great in this time of war in Syria, Farah 
takes comfort in the fact that her family’s food needs are met.  
 
She says that this small investment has helped her find hope even when 
her situation at times appears hopeless. 

- Kristen deRoo VanderBerg 
    World Renew 

 
Source: CRC News (www.crcna.org) 

In Memoriam 
John Cornelis MacRooy 

 Op 23 december j.l. is van ons heengegaan John Cornelis Macrooy 
(Johny). Hij was 76 jaar oud. 
 
Johny Macrooy werd op 20 januari 1939 geboren hier op Curaçao. Het 
laatste jaar was niet zo gemakkelijk voor hem. Ongeveer een jaar gele-
den kreeg hij een hersenbloeding. Hij leek er bovenop te komen, maar 
er waren naderhand toch steeds weer complicaties. John Cornelis Ma-
crooy zag de dood in de ogen en hij sprak er veel over. Zijn kinderen 
moesten zich voorbereiden op het afscheid, zei hij. Het was of hij voor-
voelde, dat dit afscheid gauw zou komen. En dat vond hij niet gemak-
kelijk. 
 
We hebben John Cornelis Macrooy leren kennen als een rustige man en 
een lieve vader. Zijn jeugd was niet gemakkelijk. Toen hij zeven jaar 
oud was, overleed zijn vader. Al op jonge leeftijd moest hij gaan wer-
ken om zijn moeder en zussen te helpen. Van beroep was hij politie-
agent en later beveiligingsbeambte. Zijn houding was altijd correct. Hij 
zorgde vaak voor anderen: eerst voor zijn moeder, later voor zijn gezin. 
De familie was voor hem belangrijk. Hij had een goed gevoel voor hu-
mor, hij had een goed geheugen, hij kon mooie verhalen vertellen. Hij 
hield van dansen. Hij had een brede belangstelling en las veel. De laat-
ste vijftien jaar moest hij voor zichzelf zorgen. Zijn hoge bloeddruk 
heeft hem zijn hele leven parten gespeeld. Hij moest altijd oppassen. 
 
Op 29 december j.l. namen we afscheid van hem in een dienst in de 
kapel van Bottelier. Hierin lazen we Psalm 23. God wordt hier gete-
kend als de goede herder. In het Nieuwe Testament noemt Jezus zich 
ook de goede herder. Hij had zijn leven voor ons over, toen Hij voor 
onze zonden stierf aan het kruis. Door Hem is er een weg naar Gods 
Vaderhuis. 
Na de dienst werd het lichaam van John Cornelis Macrooy bijgezet op 
de begraafplaats van Bottelier. 
 
God trooste zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de verdere fami-
lie. 
 
Ds. Hans Végh. 

Op 29 januari j.l. is ons heengegaan Maureen Mariske Lee-Fong. Maur-
een werd op 19 januari 1966 geboren hier op Curaçao. 
Onverwacht is ze van ons heengegaan. Ze was net vijftig geworden en 
had net een mooie vakantie in Amerika achter de rug. De schok is groot. 
We kunnen het nog niet bevatten. 
 
Toch moesten we afscheid van haar nemen en dat was en is moeilijk. 
We moeten haar loslaten, maar de herinnering aan haar zal altijd bij ons 
blijven. Ik heb begrepen, dat Maureen een eenvoudige vrouw was. Ze 
was lief en zorgzaam. Ze was rustig. Ze was ook sportief. Ze deed aan 
sportbowling. Ze was vrolijk en optimistisch. Ze had een sterke wil. Ze 
wist precies wat ze wilde. Ze was bereid om te helpen. Zo was ze caissi-
ère bij het softbal. Ze was punctueel en correct. Ze was plichtsgetrouw. 
Dat was ook te merken in haar werk. Ze studeerde in Amerika computer 
sciences. Ze werkte bij verschillende verzekeringsbedrijven. Tenslotte 
werkte ze weer in de ICT. En ze hield ook van lekker eten. Zo hebben 
we haar leren kennen. 
 
Maureen was ook een gelovige vrouw. Ze is destijds gedoopt in de Em-
makerk. Vroeger ging ze regelmatig naar de kerk. Ze zat op de zondags-
school, waar ze de Bijbelverhalen leerde kennen. Ze leefde ook naar 
haar dooptekst. Die tekst was vers 23 van 1 Korintiërs 7. Hier lezen we: 
“U bent gekocht en betaald, dus wees geen slaven van mensen”. Die 
tekst lazen we ook bij haar afscheid. Op 5 februari j.l. was er een rouw-
dienst in het crematorium te Brievengat. We zijn gekocht en betaald 
door het bloed van Christus. Daardoor zijn we vrij. 
Maureen laat een lege plaats onder ons achter. God trooste haar ouders, 
haar broer en de verdere familie en vrienden. 
 
Ds. Hans Végh. 
 

In Memoriam 
Maureen Mariske Lee-Fong 
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Ministerie van predikanten: 
Leander Warren 
Kerkvoogdij: Olaf Mulder 
Diakonie: Bernita Lester 

meo@gmail.com  
krijniewout@hotmail.com  
destanisbeth@yahoo.com 
faridadcgomez@hotmail.com 
 
 
korabrivo@hotmail.com 
 

LeanderWarren@yahoo.com 
olafmulder@hotmail.com 
bernitalester03@gmail.com 

 

513 8909  
520 3015 
526 1566 
 
 
767 6920  
  
679 1992  
516 4919 
868 8206  

Centrale Kerkenraad 

Van de preses 

 
Op zondag 7 februari werd br. Ralph James bevestigd tot ouderling 
met speciale opdracht. Hij is de nieuwe preses en volgende maand 
kunnen we een stukje van zijn hand verwachten in het VPG nieuws. 
 
Deze maand nog een paar leuke foto’s van de bevestigingsceremonie. 

Op 20 maart zal er binnen de VPG gecollecteerd worden voor 
Fundashon Encelia. Als voorzitter mag ik voor deze geweldige stichting 
in mijn vrije tijd werken en u er nu wat van vertellen. 
 

Fundashon Encelia springt in op de nood die op Curaçao heerst voor 
kinderen van 4-12 jaar die in een crisissituatie verkeren waarin 
huiselijke geweld en misbruik op allerlei wijze plaatsvindt. De ouders/
verzorgers bieden we opvoedondersteuning aan opdat – indien 
mogelijk – de kinderen weer terug naar huis kunnen gaan. Dit kan 
natuurlijk alleen als de onveilige situatie er niet meer is.  
Naast de Crisis & Observatiecentrum hebben we ook een 
karaktervormend preventieprogramma aan: ‘Wak bo Kaya’ dat 
inmiddels op scholen en andere stichtingen gegeven wordt door 
ervaren trainers. 
 

De kinderen van de Crisis & Observatiecentrum komen veelal bij ons 
op verwijzing van andere instanties of worden gebracht door 
familieleden zelf – dan is het op vrijwillige basis.  
 

Naast veiligheid, structuur en professionele hulp (in samenwerking met 
andere jeugdzorginstellingen), bieden we ze op een eenvoudige en 
kinderlijke wijze het woord van God aan. Ik schrijf ‘eenvoudig’ maar 
dat is het niet omdat ze een heel ander vaderbeeld hebben dan God 
die onze vader is. De ‘vader’ die zij kennen is veelal een mishandelaar, 
een leugenaar, een manipulator en een misbruiker; iemand die niet het 
beste met ze voor heeft. Toch vertellen we van de liefde van de Here 
Jezus, een echte vriend die hen kent en echt van ze houdt. Het is dan 
ook bijzonder om mee te maken dat bij het bidden, voorlezen uit de 
bijbel en te vertellen wie de Here Jezus in je dagelijkse leven wilt zijn, 
we Gods liefde in de kinderen zien groeien. Daar doen we het dan ook 
voor.  
 

Soms ‘stormt ‘t’ weleens in Huize Encelia en dat komt omdat bijna alle 
kinderen niet geleerd hebben om gevoelens met woorden te uiten – 
wel fysiek…Voor de stormbedwingers, de groepwerkers dus, heb ik 
een diep respect; elke dag weer werken ze er met Gods hulp en willen 
ze er elke dag weer voor de kinderen zijn. 
 

De subsidie die we ontvangen dekt twee derde van onze kosten. We 
hopen dat u met een gul hart wilt geven net zoals u vorig jaar gedaan 
hebt waarvoor hartelijk dank. 
 

We zien uit naar uw donatie van dit jaar. Mocht u behoefte hebben aan 
meer informatie, dan ben ik graag bereid om het een en ander nader 
toe te lichten. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Rianne Plaisier 
Voorzitter Fundashon Encelia 

Diakonie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter a.i.:  
Lilian Felicia  tel: 767 5748 
Secretaris:  
Rianne Plaisier  tel: 522 0030  
Penningmeester:  
1. Anna Petrona tel: 540 0865 
2. Sylvian Busby tel: 511 8405 
 
 
Overige leden: zie wijkberichten 
 
Uw giften voor de diakonie zijn van 
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. 
Diakonie VPG 
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ik, als we ons egoïsme prijsgeven, dan is dat tot heil en zegen voor on-
ze naaste, dan dienen we Christus in zijn Koninkrijk en dan laten we 
iets zien van dat Koninkrijk. “Heb God lief boven alles en de naaste als 
uzelf”, zegt Jezus in het dubbele liefdegebod. 
 

We moeten dus af van het krampachtig dienen van ons eigenbelang. 
We moeten ertoe overgaan de naaste te dienen. En dat is voor ons 
best wel moeilijk. We denken vaak bij onszelf: als ik afzie van mijn ei-
genbelang, blijf ik nergens. Ik doe mij zelf dan tekort. Maar als ik opkom 
voor mijn belangen, dan zal het mij goed gaan. 
Nu kan dit alles tot misverstanden leiden. Moet ik dan maar over mij 
heen laten lopen en mag ik niet opkomen voor mijzelf? Mag ik niet as-
sertief zijn? Natuurlijk mag je wel opkomen voor jezelf. Je bent zelf ook 
iemand. Maar dat opkomen voor jezelf mag nooit ten koste gaan van 
die ander. We moeten ook het belang van de ander in het oog houden. 
En als we dat doen, dragen we vrucht – dan dragen we vrucht voor 
Gods Koninkrijk. 
Jezus spreekt over de graankorrel, die in de aarde sterft. Hij bedoelt 
daarmee ook Zichzelf. Hij legt het de Grieken en ons uit. Hij zal straks 
sterven en als een graankorrel in de aarde gestopt worden. Hij zal be-
graven worden. Maar was daarmee zijn boek uit? Nee, in tegendeel. 
God wekte Hem op uit de dood. Hij werd als het ware als een vrucht 
geoogst. Hij heeft vrucht gedragen: door zijn lijden en sterven en door 
zijn woorden en daden. Want wat deed Jezus? Hij zaaide en zaaide. Hij 
verkondigde Gods boodschap en leefde die voor. Hij ging zelfs zo ver, 
dat Hij zijn leven gaf uit liefde voor deze wereld. Belangeloos. Hij hield 
zijn leven niet vast, maar gaf het. Hij moest het, want zo had God het 
bepaald. Maar Hij deed het ook vrijwillig. En daardoor mogen we leven 
als we Hem aannemen. Stel je voor, dat Jezus niet gestorven was aan 
het kruis? Dan waren onze zonden nog onvergeven, dan leefden we 
nog in duisternis. Dan was er nog geen vrucht te zien van zijn Konink-
rijk. Ja, Jezus verloor zijn leven om het ons weer te geven. Door Hem 
ontvangen we het eeuwige leven. Dat is een leven met God en bij God, 
dat nooit ophoudt. Jezus zegt: “Wie zijn leven haat, behoudt het voor 
het eeuwige leven”. Wat betekent dit? Ook dit woord kan tot misver-
standen leiden. Moeten we onszelf dan haten? Is ons leven waardeloos? 
Moeten we het weggooien? Nee, dat bedoelt Jezus niet. Ons lichaam is 
een schepping van God en daarmee kostbaar. We moeten het in stand 
houden en niet verwaarlozen. We moeten gezond eten en gezond le-
ven. We mogen het niet verwoesten door alcohol en drugs bijvoor-
beeld.  
Jezus bedoelt met “ons leven haten” dit: we moeten ons egoïsme ha-
ten, ons onverholen eigenbelang. 
Jezus heeft zijn leven bewust opgegeven, voor ons. Daarvoor mogen 
we Hem eeuwig dankbaar zijn. Het was zijn offer, het offer van zijn 
leven, en groot offer. Het was voor Jezus niet gemakkelijk om dit offer 
te brengen. Hij was ook mens met zijn angsten. Hij vroeg zijn Vader in 
de hof van Getsemane deze beker aan Hem te laten voorbijgaan. Maar 
meteen bad Hij erachteraan: “Niet mijn wil geschiede, maar de uwe”. 
Maar in Johannes 12 wordt Jezus bemoedigd door zijn hemelse Vader. 
Er klinkt een stem uit de hemel: “Ik heb mijn grootheid getoond en ik 
zal mijn grootheid weer tonen”. Ja, God laat zijn grootheid zien in zijn 
grote daden, zijn heilsdaden. Hij geeft zijn enige Zoon voor ons weg in 
de dood om de satan, het kwaad en de zonde te overwinnen. Maar Hij 
wekt zijn Zoon op uit de dood om daarmee te laten zien, dat de satan, 
de zonde en de dood niet het laatste woord hebben. Maar hij en de 
Zoon hebben het laatste woord.  
Wij mogen dat zichtbaar maken in ons leven. We mogen afsterven aan 
ons eigenbelang en de vrucht van de liefde dragen. En als Jezus terug-
komt aan het eind van de tijden, zal dat voor een ieder duidelijk wor-
den. Gods liefde triomfeert, maar ook de waarheid. Onrecht, leugen 
en bedrog, haat en geweld zal dan voor eeuwig het zwijgen worden 
opgelegd. Daarheen is God op weg! Jezus zegt niets voor niets: zie af 
van je eigenbelang. Je denkt dan, dat je sterft, maar nee, je zult vrucht 
dragen.  
We mogen God danken, dat Jezus dit in de praktijk gebracht heeft! 
Ja, we mogen ons aan Hem toevertrouwen, ook in onze angsten en 
onzekerheden! 
 

Ds. Hans Végh  

Ruim een maand wonen wij inmiddels alweer op Curacao. Op 16 
januari jongstleden kwamen mijn man Jurjen, dochter Sophia en ik aan 
op Hato, alwaar we werden verwelkomd door een delegatie vanuit alle 
drie de kerken en de VPCO. Het gaat ons goed, we raken al wat 
gewend en leren steeds meer mensen kennen. In alle drie de kerken 
hebben we inmiddels een zondagse eredienst meegemaakt en zo de 
verschillen en uniciteit van elke kerk mogen ervaren. 
 
Op 31 januari werd ik bevestigd als jeugdpredikant in een feestelijke 
dienst in de Fortkerk. Dat was een groots moment en het was fijn dat 
mijn ouders en schoonouders uit Nederland zijn overgekomen om dit 
moment met ons mee te vieren.  

Hartverwarmende woorden vielen mij ten deel, allereerst door Farida 
Da Costa Gomez, jeugdouderling van de Emmakerk, door haar inzet 
was een grote groep jeugd uit de Emmakerk en de Ebenezerchurch 
ook in de Fortkerk aanwezig om mij daar te verwelkomen. De 
kinderen zongen me toe, ze hadden mooie tekeningen gemaakt, ik 
kreeg cadeautjes! Wat een fijne en goede start! Er waren ook mooie 
woorden van Olaf Mulder namens de Centrale Kerkenraad en van 
collega Leander Warren vanuit het Ministerie. 
Een ouder van de oudercommissie van de Marnixschool FO bood me 
een mooie kalender aan die door de leerlingen zelf is gemaakt. Masha 
danki allen die mee hebben gewerkt aan mijn bevestigings- en 
intrededienst, een dag om nooit te vergeten! Intussen ben ik al volop 
aan het werk gegaan. Vier ochtenden werk ik voor de VPCO op de 
Pimpiriweg, ik heb alle schooldirecteuren bezocht en op veel scholen 
ben ik ook bij de maandopening geweest. In de toekomst hoop ik 
School-Kerk-Gezinsdiensten te leiden in de Emmakerk en in de 
Fortkerk.  
De Jeugdraad is ook alweer bij elkaar geweest. Deze raad wordt 
vertegenwoordigd door Ludmilla Sampson uit Ebenezerchurch, Farida 
Da Costa Gomez uit de Emmakerk en Wilma Kwintenberg uit de 
Fortkerk. De Jeugdraad organiseert jeugdactiviteiten om de jeugd van 
alle drie de kerken samen te brengen. Op de planning staat een 
Baaidag, een VPG-dienst in de Emmakerk en in de zomervakantie een 
Churchcamp. In de volgende VPG-nieuws hoop ik jullie daar meer over 
te kunnen vertellen.  
 
Ondertussen heb ik in de Emmakerk de jongerencatechisatie van ds. 
Hans Végh overgenomen. In de komende weken wil ik de VPG graag 
verder verkennen door zoveel mogelijk activiteiten bij te wonen die de 
verschillende kerken organiseren. Een keer bij de 
wijkkerkenraadvergadering zijn, de jeugdclubs Watermelon en New 
Generation bezoeken, aanwezig zijn bij een ouderenochtend of een 
bijbelstudiekring. Ik hoop jou/u op een van mijn verkenningen te 
ontmoeten! 
 
Blessed greetings, 
 
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg 

Jeugdpredikant 
Adres: Hofweg 25, na 1 april Seru Bottelier 29 

tel.: 674-0111,  e-mail: mariellevanwaardenberg@gmail.com 

De stervende graankorrel Vervolg van pagina 12 
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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. 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 
Tel: 510-4753 

Geef om uw kerk! 
De actie Kerkbalans: maak uw 
vaste vrijwillige bijdrage over 
2016 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. We 
denken aan een 
bedrag tussen de 
1.000 en 1.500 
gulden. 
 
Geinteresseerden 
kunnen bellen naar 
Hanco de Lijster 
Tel. 510-4753. 
 


