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Rev. Leander Warren

Sunday June 12, 2016 will be forever etched in the
annals of human history and remembered as a day
of infamy when hate and terror reigned supreme in
an Orlando nightclub. That night hate reached such
a poisonous boiling point that it spilled over into
human carnage and terror that left 49 dead and 53
injured some critically so. It was carnage of the
most brutal, horrific and sadistic manner perpetrated by one human being against other human beings. This heinous act only serves to remind us that
we live in a world of increasing human intolerance
and inclination to violence against others perceived
to be different.
We are always left to ponder in the
wake of such expression of diabolical
evil, the why(s) or reason(s). This was
the question pondered after the Sandy
Hook massacre of school children and
their teachers, the Paris terror attacks
and slaughter, and the San Bernardino
terror attack. It is the question that is
being pondered now in the aftermath
of the Orlando nightclub slaughter.
The reason for this latest of barbarous
acts that seems to be coming out, or
at least part of it ,is the alternative lifestyle of some human beings that was a
problem to the perpetrator of the savage act. The
obvious question this raises is whether disagreement on beliefs and issues of life must be taken as license for anyone to pass judgment on, and
engage in life destructive acts against others. In my
view this ought not to be so but it must be noted
that the annals of human history are littered with
this phenomenon which I express as “the phenomenon of evil and its corruption of the human heart.”
The Bible states this phenomenon in Jer. 17:9 KJV
as follows, “The heart is deceitful above all things
and desperately wicked: who can know it?
There are many people, not only Christians, who
hold and embrace the creationist belief that God
created the world and created human beings in his
own image and created them male and female
(Gen.1:1-27). Does it follow, therefore, that those
who do not share this belief of creation or embrace

alternative lifestyles are not human beings? Furthermore does the fact of difference or disagreement in
belief regarding creation generally and specifically
about human life as male and female, or for that
matter any disagreement whatsoever, nullify or remove the duty to love which the Bible says is an
outstanding obligation all human beings have?
In my humble view the answer to both these questions raised above is a resounding NO. Regarding the
first question, the Bible makes it very clear in Gen.
1:27 that God created human beings in his own image, so whether one shares this belief or not and
whether one embraces an alternative lifestyle or not, he or she bears God’s image,
is authentic human being and is, therefore,
to be loved, and not hated, discriminated
against, persecuted and annihilated. The
same is true regarding the second question, as the fact of difference or disagreement of belief in the creation and
especially the gender of human beings
does not relieve one from the duty to
love all human beings, and yes even those
embracing alternative lifestyles. The Bible
makes it clear that the obligation to love
is the one outstanding debt that all human
beings have (Rom. 13:8). Further it states
that love is the fulfillment of the law of God because
when and wherever there is love, no harm or hurt is
ever done to our fellow human beings (Rom. 13:10).
Love is the Great commandment that enjoins us to
love God and our fellow human beings as we love
ourselves (Lk. 10:27).
Dionne Warwick sang a ballad some 50 years ago
with the following lyrics, from the renown song
writer Burt Bacharach, “What the world needs now
is love sweet love it’s the only thing there’s just too
little of. What the world needs now is love, sweet
love, no not just for some but for everyone.” How
right she was then and more so now, as we see our
world engulfed in hatred and its accompanying nefarious acts. We, however, must hold on to the hope
that love will ultimately triumph over hate and its
Continue on page 2
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expressions that bring tragedy, hurt, pain, destruction and death to
human life. The apostle Paul offers encouragement for us to hold on to
our belief in the power of love to bring about transformation. Linking
it to faith and hope two other great Christian spiritual virtues the
apostle says, “And now these three remain: Faith, Hope and Love, but
the greatest of these is Love” (I.Cor.13:13). Let us therefore just love
and help save our world the anguish with which it has become altogether too familiar.

Redactioneel
U heeft nu een dubbelnummer van VPG-nieuws in handen. Het is de
editie voor juli en augustus. Begin september komt er weer een nieuw
nummer uit, waarin geschreven wordt over de activiteiten in het
nieuwe seizoen.
Ook de redactie heeft deze zomerperiode enige rust. Velen zijn met
vakantie en de meeste kerkelijke activiteiten liggen stil.
Het hoofdartikel in dit nummer is afkomstig van rev. Leander Warren.
Het gaat over geloof, hoop en liefde naar aanleiding van de schietpartij
in Orlando onlangs. De meditatie is geschreven door zr. Yvonne
Isidora en gaat over de vraag wat anderen van ons verwachten. Verder
treft u de gebruikelijke berichten uit de wijkgemeenten aan en diverse
roosters, zoals het preekrooster, het leesrooster van het Antilliaans
Bijbelgenootschap en het rooster van de uitzendingen via Radio
Semiya. Deze uitzendingen gaan ‘s zomers overigens gewoon door.
Als VPG-nieuws proberen we ook aandacht te schenken aan de
actualiteit. We leven in een onrustige wereld en dat gaat de kerken
niet voorbij. De Wereldraad van Kerken bijvoorbeeld reageert vaak op
actuele gebeurtenissen. Deze reacties willen we u niet onthouden. Zo
kunt u lezen over een toespraak van de secretaris-generaal van deze
Raad over de vraag: Brengen we als kerken de mensheid en de
schepping hoop voor de toekomst? Ook kunt u een verklaring van
Afrikaanse vrouwen lezen over honger en armoede in de wereld. Nu
zijn de toestanden in Afrika schrijnend. We lezen inderdaad over
oorlog en geweld, honger en armoede in veel van deze landen. Maar
ook op ons eiland komen schrijnende toestanden voor, zij het
misschien in mindere mate. We mogen als schepselen van God met
elkaar meeleven. Tenslotte is er een verklaring van de secretarisgeneraal van de Wereldraad over het bloedbad in Orlando.
Verschrikkelijk, wat een haat en ellende werd daar tentoon gespreid.
Zo kunnen we niet met elkaar omgaan in deze wereld. We mogen
bidden voor de slachtoffers van deze
schietpartij.
Ik wens u allen veel leesplezier.
Ook wenst de redactie u een goede
zomerperiode.
Met vriendelijke groeten,
Ds. Hans Végh, voorz. red.

Meditatie
L.P. Yvonne Isidora Gumbs

Wat anderen van ons verwachten
Als ik het heb over ons in deze meditatie, dan heb ik het over mensen
die in God geloven. Mensen die geloven dat God onze hemelse vader
is en dat wij kinderen van God zijn. Mensen die geloven dat Jezus
Christus de eniggeboren zoon van God voor ons is gestorven opdat
wij van onze zonden zijn verlost. Ik heb het over mensen die het geloof in God belijden en op de belofte van verlossing en het eeuwig leven vertrouwen. Maar wat betekent dit in ons dagelijkse leven? Wat
verwacht men van ons? Verwacht men soms dat we anders moeten
zijn dan anderen. Verwacht men dat wij beter moeten zijn dan anderen? Ik heb dit weleens vaker gehoord dat als je tegen bepaalde mensen zegt dat je christen bent dan krijg je als antwoordt: “Dus je bent
anders”. En dan heb ik weleens de neiging om te vragen, hoezo anders?
De realiteit is wel zo dat mensen die in God geloven anders zijn. Anders omdat wij geloven in die grote macht, een macht die buitengewoon groter is dan wat wij ons in onze eigen vermogen ooit kunnen
voorstellen. Maar wat maakt ons anders dan zij die niet in God en zijn
macht geloven? Als wij gelovigen zijn dan leven wij niet meer voor
onszelf maar dan moet ons leven een offer zijn voor God. Wanneer
ons leven een offer moet zijn voor God dan betekent het dat wij goed
moeten leven. Wij moeten zodanig leven dat God ons graag als offer
wil aannemen. Goed leven betekent dat wij moeten leven als mensen
die bij God horen. Als wij leven als mensen die bij God horen dan zijn
wij anders dan mensen die zonder God leven. Wij zijn anders omdat
wij niet meer het oude ongelovige leven leiden, omdat wij in God het
oude hebben achtergelaten en nu als nieuwe mensen leven. Nieuwe
mensen die de wil van God kennen. Mensen die weten wat goed en
volmaakt is. Mensen die weten wat God van ons verwacht en weten
waar Hij blij mee is. Wat verwacht God van ons? Hij verwacht van ons
voornamelijk dat wij geloven in zijn Zoon Jezus Christus. Dat wij geloven in de geboorte, het leven op aarde, de dood en de opstanding van
Jezus Christus. God verwacht van ons dat wij geloven dat Jezus Christus voor ons is gestorven, dat Jezus onze verlosser is. God verwacht
van ons dat wij weten dat Hij een ieder van ons hier op aarde een eigen functie of taak gegeven heeft. Hij verwacht dat wij deze taak herkennen en tot het uiterste vervullen. De een krijgt de eigenschap van
het goed overbrengen van Gods boodschap, een ander weet goed te
motiveren, een ander goed te dienen en weer een ander goed te onderwijzen en nog vele andere eigenschappen. God verwacht van ons
dat wij wat Hij ons gegeven heeft te allen tijde goed weten te gebruiken. Dat wij deze altijd voor Hem in de praktijk waar te maken.
God verwacht dat alles wat wij doen, wij dat met aandacht, liefde,
overtuiging en plezier doen. Dat wat wij voor een ander doen nimmer
uit eigen belang maar voornamelijk in het belang van anderen doen.
Wat verwacht onze medemens van ons hier op aarde? Men verwacht
van ons wat Jezus ons heeft opgedragen. De Heer heeft ons bevolen
om elkaar lief te hebben. Dat wij als broeders en zusters van elkaar
moeten houden. Dat wij niet alleen maar van de onzen en hen die wij
kennen moeten houden, maar dat wij uit de ware liefde een ieder, ook
hen die vreemd en anders zijn met alle eerbied en waardigheid moeten
behandelen. Men verwacht van ons in feite niets anders dan wat de
Heer van ons verwacht. Men verwacht van ons dat wij voorbeeldig zijn
in de wetenschap dat wij met zijn allen een gemeenschap vormen. Dat
wij met zijn allen bij God horen. Dat wij allemaal, met onze sterktes,
zwaktes en gebreken kinderen van God zijn. Daarom verwacht men
van ons dat wij elkaar respecteren.
Men verwacht dat wij goed voor elkaar zijn. Dat wij voor elkaar zorgen, dat wij er altijd voor elkaar zijn in goede en slechte tijden. Men
verwacht van ons dat wij elkaar bijstaan en ondersteunen. Dat wij
voor elkaar opkomen. Men verwacht van ons dat wij ons op een andeVervolg op pagina 9
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour, sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about NAf 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending a mail to the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour.
Please also include your name and street
address.

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de
kerkdienst is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente
om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de
zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten
en drinken mee voor de arme broeders en zusters. Deze gaven worden
door diakenen ingezameld (ziedaar het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat
een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen door
geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de
collecte.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. De kerkvoogdij 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 bestemd 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 of doel:

Zondag 17 juli 2016
Seafarers
Zondag 21 augustus 2016
Fundashon Gideon

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)
Pieter Jan van Roon (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

24 aug. 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 4 september 2016

Bijbelleesrooster
Antilliaans Bijbelgenootschap

Juli 2016
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21
vr. 22
za. 23
zo. 24
ma. 25
di. 26
wo. 27
do. 28
vr. 29
za. 30
zo. 31

Lucas / Lukas / Luke
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings
2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Amos / Amos / Amos
Lucas / Lukas / Luke
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Amos / Amos / Amos
Amos / Amos / Amos
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Ruth / Ruth / Ruth
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke
Marcus / Marko / Mark
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke

10:1-20
2:1-18
5:1-14
5:15-27
21:17-40
22:1-21
7:1-17
10:11-37
1:1-14
1:15-29
8:1-14
9:1-15
52:1-9
10:38-42
1:1-22
2:1-23
3:1-18
4:1-22
2:1-19
20:1-18
85:1-13
11:1-13
10:35-45
2:20-3:11
107:1-22
107:23-43
11:14-28
11:29-53
12:1-21

Augustus 2016
ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6
zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14
ma. 15
di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
za. 20
zo. 21
ma. 22
di. 23
wo. 24
do. 25
vr. 26
za. 27
zo. 28
ma. 29
di. 30
wo. 31

Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
2 Petrus / 2 Pedro / 2 Peter
Lucas / Lukas / Luke
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jesaja / Isaías / Isaiah
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Lucas / Lukas / Luke
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Korintiërs / 1 Korintionan / I Corinthians
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Filemon / Filemon / Philemon
Jeremia / Yeremías / Jeremiah

3:12-4:1
4:2-18
1:1-17
1:18-31
15:3-21
1:1-21
12:22-40
11:17-31
11:32-12:4
80:1-19
81:1-16
82:1-8
5:1-7
12:41-59
1:46-56
23:1-17
23:18-40
58:1-14
103:1-22
12:5-29
13:10-21
25:1-14
112:1-10
4:1-15
13:1-14
13:15-25
2:1-13
14:1-14
7:18-35
1-25
18:1-17
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie 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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
10-07
17-07
24-07
31-07
07-08
14-08
21-08
28-08

Bro. D. Lopes
Ds. M. Berends(at Brakkeput) 10:00 a.m.
Deacon D. Pinedo
Men’s Fellowship
Ds. M. Berends (HC)
Sis. Y. Isidora
Youth & Children
Rev. Hans Végh (deacony Sunday, place
unknown)
04-09 Rev. L. Warren (HC)

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
10-07
17-07
24-07
31-07
07-08
14-08
21-08
28-08

ds. M. Berends van Waardenberg
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. Hans Végh, plaats nog onbekend,
diakoniezondag.
04-09 ds. M. Berends van Waardenberg

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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 contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive 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 dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

10-07 ds. H. Végh
17-07 ds. M. Berends-van Waardenberg
Brakkeput 10:00
24-07 ds. H. Végh
31-07 ds. H. Végh
07-08 ds. H. Végh HA
14-08 br. D’arcy Lopes
21-08 ds. H. Végh
28-08 ds. H. Végh, plaats nog onbekend,
diaconiezondag
04-09 ds. H. Végh startzondag

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
09-07 br. D’arcy Lopes
16-07 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
23-07 rev. Leander Warren
30-07 ds. Hans Végh
06-08 ds. Peter van Bruggen
13-08 br. D’arcy Lopes
20-08 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
27-08 rev. Leander Warren
03-09 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 mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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World Refugee Day: “Have No Fear”
Churches call for intensified efforts
20 June 2016
Today, 20 June, is World Refugee Day. The United Nations
estimates that every minute 8 people flee from war, persecution, or terror. This day is observed to bring attention to their
collective struggle and to address the widespread global displacement of millions of people.
Refugees, asylum seekers, internally displaced and stateless persons
often risk everything, including their own lives, seeking peace and safety. It is these people that brought more than 60 representatives of
churches and ecumenical organizations to Lunteren (Netherlands) from
14 to 16 June to call for an improved response to the global refugee
crisis. Those gathered at “Have No Fear” identified opportunities for
collaboration on joint assistance and advocacy initiatives.
The first hand experiences of refugees and asylum seekers were central
to their work in Lunteren. The group heard stories from refugees who
had made difficult and dangerous journeys to Europe. They also visited
a center outside of Amsterdam where many men are housed as their
asylum claims are processed.
The conference concluded with a joint public appeal to churches and
church-related organizations to increase their participation in public
debates and advocacy efforts. Participants addressed a number of issues
at both the national and European level. They stressed that work must
be done to correct public perception about European capacity to receive refugees and that more must be done to alleviate suffering and offer
basic services. The experience of churches in working on the frontline
must be leveraged to cultivate a fair and compassionate view of the
current situation in Europe.
The statement also stresses the importance of policy in protecting the
dignity of every human. It repeats calls for Europe to develop safe and
legal channels of entry, and to respect the right to protection as enshrined in the European Convention on Human Rights. Such means are
necessary to end the immense suffering caused by persecution and conflict, but also widespread smuggling and trafficking.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Learning about – and from –
the Pilgrimage of Justice and Peace
23 June 2016
Encouragement, inspiration and storytelling animated the
plenary discussion of the World Council of Churches (WCC)
Pilgrimage of Justice and Peace.
The session, first in a series of WCC Central Committee plenary sessions on key aspects of the current work of the fellowship, focused on
the spiritual and programmatic core of the council’s work, chronicling
its development, assessing its application to key issue areas and marshalling the commitment of member churches and ecumenical partners
to the ongoing work.
The session first highlighted the most visible initiatives of the pilgrimage since its inception after the 10th Assembly of the WCC in late
2013. They included the highly successful climate pilgrimage to the UN
-sponsored Paris conference in late 2015 that resulted in a landmark
treaty on climate-change curbs; the several recent initiatives and visits
with member churches in the Middle East; the 2015 pilgrimage through
Latin America by WCC Latin American president Rev. Gloria Nohemy
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Ulloa Alvarado and the WCC general secretary, Rev. Dr Olav Fykse
Tveit; and the pilgrimage to Hiroshima and Nagasaki by a member
church delegation for the observance of the 70th anniversary of the
dropping of the atom bombs and commemorations of the victims there.
As Rev. Ulloa remarked, the Latin American pilgrimage helped “to revitalize the spirit and strengthen the commitment” of Latin American
churches while amplifying their “voice of hope.”
Dr Fernando Enns, the German Mennonite theologian and central committee member who is co-moderator of the pilgrimage reference
group and of its theological study group, offered reflections on the multiple facets and developing understanding of the pilgrimage, especially in
its three roles of celebrating the gifts, visiting the wounds, nd transforming injustices in those venues encountered.
The focal point of the pilgrimage in 2016 has been “peacebuilding in the
context of religion and violence in the Middle East, with a focus on Palestine and Israel,” he said. As an example, Enns reported on the reference group’s own pilgrimage to Israel and Palestine, in February 2016,
vividly describing participants’ encounters with locals there, as well as
with member churches and church leaders.
“We heard moving testimonies from those who live in the city of Jerusalem – in the midst of threats, aggression, insecurity and attacks. We
walked the streets of the Via Dolorosa, sharing them with pilgrim
groups. We met in the face of refugee camps, settlements, check points
and the separation wall. Smelling tear gas, witnessing discrimination,
listening to the frustration of our dear brothers and sisters – Christians, Jews, Muslims. We visited the wounds!” said Enns.
The session also featured several specific initiatives that exemplify the
pilgrimage concept and what has been learned from engagements in
specific contexts.
Rev. Tore Johnsen of the Church of Norway and Saami Church Council
president referenced not only the physical, cultural and spiritual violence experienced over the centuries by Norway’s indigenous Sami people, but also internalization of the violence. “We become our own enemies,” he said. For him, “Truth-telling, repentance, and restitution are
key to reconciliation,” and incarnating the pilgrimage entails a multigenerational project to counter Indigenous People’s invisibility.
Reviewing the ACT Alliance campaign Climate Justice Now, its general
secretary, Dr John Nduna, stressed the impact of the ecumenical family
of member churches in the ACT Alliance joining to press for a strong
agreement at COP21. For him, “the pilgrimage has just begun.”
Conference of European Churches general secretary Rev. Dr Heikki
Huttunen, speaking of the global migrant numbers and their affect on
European churches, termed it “a crisis of solidarity and community,”
teaching us that “Pilgrimage demands metanoia.”
Finally, Rev. Waltrina Middleton, relating the Black Lives Matter movement in the US to the pilgrimage motif, movingly affirmed that “We
who believe in freedom cannot rest” and testified to the ongoing relevance and power of nonviolent resistance to effect social change. “Faith
leaders must take up this work,” she said.
At its core, the pilgrimage motif should open us up to encounter, repentance and conversion, said Enns, summarizing the reference group’s
reflections on the concept. “We shared the conviction that ‘going out’
and being ‘on the way’ are central to Christian discipleship. Jesus sent
his disciples out, to walk, to be vulnerable and dependent on the hospitality of others – and to find God on the way – in the most Godforsaken places.”
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

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

520 3015
733 1628
563 0557
515 3081
767 9068 res
737 0661

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

528 7373

524 7036
868 8206 res
522 1667
666 6004
461 0949 res
511 8405

461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities
Ebenezer Midyear News:
Ebenezer has come to the midpoint of the year at which juncture it
usually evaluates or reviews its ministry and mission to ensure that
they are in line with the objectives of the year theme which this year
is: Ebenezer (in pursuit of) Spiritual Deepening for Evangelization.
Evangelization or the new evangelization as it is now referred to, is the
presentation of the Gospel message in a manner that in no way, shape
or form might be construed as arrogance, bigotry or condescension.
Cast in rather positive fashion then, Evangelization is the sharing of the
goodness - emotional, material, mental, spiritual - to human life, that

accepting Christ as Saviour and Lord brings without any persuasive
pressure. Any person who so believes has the right to share their
sense of this goodness leaving it up to the hearer(s) to decide. This
raises the question as to whether our programme activities have
allowed for this manner of evangelizing, sharing the gospel message or
good news or spreading the information of goodness to human life; in
compassionate and loving word and affirmative action, and leaving it up
to the Spirit to bring about the desired change or transformation in
human lives.

With the recognition that those that need to be brought into the ambit
of goodness comprise the mission field, Ebenezer has adopted an
outward rather than inward looking focus, and so has continued to do its
community outreach mission through the work of its auxiliaries such as
the Men’s Fellowship, Women’s Group, Miss Lee Foundation and Linda’s
Soup Kitchen. Through the initiatives of these groups of the Church, the
goodness to one’s life which accepting Christ as Saviour and Lord brings,
is shared in practical and
demonstrative ways. For example home
improvement for people of modest means is being done as part of the
mission of the Men’s Fellowship. Help for institutions of care for the
elderly, for persons struggling with various forms of addiction, the
unfortunate reality of teenage pregnancy and abandoned and homeless
children is being given by the Women’s Group with help from the Men’s
Fellowship. A hot meal for school children and anyone else in need is
provided by Linda’s Soup Kitchen on a weekly basis. Through the
programme of the Miss Lee Foundation, human capacity upgrade is made
available to whomever so desires in various forms of both traditional and
contemporary skills, as well as help for the elderly and school children.

Through such social intervention measures God’s goodness and love are
made evident, and we trust would appeal to and persuade people to
accept Christ as their Saviour and Lord.
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The worship and celebrative aspects of Ebenezer’s ministry and
mission life have continued on through services of celebration of the
sacraments of the Lord’s Supper, and the administering of Holy
Baptism. Services of ecumenical sharing such as the Week of Prayer for
Christian Unity and World Day of Prayer have also been participated
in. Services of commemoration for the Lenten season, Good Friday
and Easter Sunday as well as that of appreciation for the work of
community service institutions have all been kept with satisfactory
success. Services for the celebration of Mother’s and Father’s Days
have also been kept. On the resource garnering side of Ebenezer’s
ministry and mission thrust, successful fundraising events for example
Fish Fry and Island Rally have been held to help augment the tithes,
offerings and special gifts made by the members so as to enable the
execution of our programme activities.As Ebenezer moves into the
vacation period, the annual Flag Day Bazaar and Food Sale, Vacation
Bible School, a few vacation tours for children and youth and
participation in the VPG youth camp at Brakkeput should it be held this
year, will all be done and we pray for their success. Thankfully so far
for this year and we hope it will remain this way, we have only had to
bid farewell to one of our flock. May her soul continue to enjoy God’s
eternal rest and peace and her children and other loved ones Christ’s
gracious comfort and healing. As we look to the future with hope in
anticipation of God’s continued anointing, blessings, guidance and
protection, we register our sincere gratitude to all who have helped us
on our mission journey thus far and pray for you, as well as your
continued support for the rest of this mission year. May God bless you
richly.

In closing I share with you our programme intimations for the months
of July and August which are as follows:
Church Bazaar and Food Sale……………………………..…..Sat. Jul. 02
Worship Service of Holy Communion……………….…..…..Sun. Jul. 03
Worship Service of Praise…………………………….….…..Sun. Jul. 10
VPG Joint Worship for Youth Camp, Brakkeput……….…...Sun. Jul. 17
Friendship Worship Service led by Sis. S. Pinedo……….…..Sun. Jul. 24

Greetings and Best Wishes to the
VPG (United Protestant Church)
Greetings and Best Wishes to the VPG ( United Protestant Church) in
general and the Ebenezer Congregation in particular. It is always a
pleasure to get the monthly VPG News. Keep up the good work for
the Glory of God. Good to learn that the Obed Anthony Scholarship
Fund still exists. Continue to promote collaboration between the three
language groups within the VPG ( Dutch, English and Papiamentu ) As
the saying goes: “Unity is Strength.” Hope that the ties between the
Protestant congregations in Aruba, Bonaire and Curacao are being
nurtured. ( former Iglesia Protestant Uni)
Mrs. Joan Smith and our daughters Suzanne & Nichole join in love and
regards to all of you. Wees Gezegend. Blessings. Bendishon.
Yours in Christ,
Neville
Rev. Dr. Neville L. Smith

Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation
KAMBIANDO BO BIDA HASIÉNDO MÚSIKA
Músika ta halsa bida di hende. Hasiendo músika huntu bo ta krea asina
un hende mas vibrante, eduká, mihó ekipá i en general un mundu mas
mihó. Musika ta enrekesé bida di e persona ku ta praktiká esaki.
Bo ta entre 8 pa 80?
Bo sa toka kualke instrument sea ta instrument di bientu, bas, kitara,
keyboard, bateria of kanta? Bo tin gana di sigi desaroya esaki den un
forma di un orkesta ku atenshon personal? E drèmpel ta hopi abou!
Awèl, ata bo oportunidat aki.
Pa mas informashon I inskripshon bo por tuma kontakto ku nos di
Fundashon Miss Lee.
Boso instruktor lo ta Hector Sampson.
Luga : Fundashon Miss Lee
Obed Anthony Hall (Ebenezer Church)
Oranjestraat 111
Telefòn: 518-5468 òf 526-1566

Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship…….…...Sun. Jul. 31
Worship Service of Holy communion…………………..….Sun. Aug. 07
Worship Service of Praise…………………………….……Sun. Aug. 14
Bible Study and Prayer Meeting……………………...Wed. Aug. 17 &24
Soup Kitchen…………………………………………….....Thu. Aug. 18
Theological Conversation………………………….…….….Sat. Aug. 20

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

Worship Service of Praise led by Youth and Children…….Sun. Aug. 21

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:

Visitation of sick and shut-in members……………...Wed. Aug. 24 & 31
VPG Joint Service for Diaconie Day……………….……….Sun. Aug. 28
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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
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. P. van Bruggen
Charlottestraat 6-8
Tel: 6425045
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

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

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

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona 540 0865

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873
696 6818

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Wijknieuws Fortkerk
School-Kerk-Gezinsdienst

Op 5 juni is er in de Fortkerk een School-Kerk-Gezinsdienst gehouden, de organisatie was in handen van de Dr. Albert Schweitzer FOschool en de Jeugdpredikant ds. Marielle Berends – van Waardenberg.
Het thema was ‘Goede dingen doen’ en dit thema werd op speelse
wijze geïntroduceerd door middel van een sketch. Bij binnenkomst was
het een rommeltje in de kerk, er lag allemaal gereedschap naast de
preekstoel.
De koster wist ook van niets maar ze had wel de politie gebeld en die
kwam met sirene de kerk binnen.

arbeiders in de wijngaard, Mattheüs 20:1-16. De eigenaar van de wijngaard is zo goed omdat hij iedereen een dag loon wil geven, genoeg
geld om van te kunnen leven. Bij de Schriftuitleg liet de dominee een
voedselpakket zien dat de kerk samenstelt voor arme mensen op Curaçao. Als kerk zijn wij immers ook geroepen om goede dingen te
doen. De kinderen hebben samen met de dominee gebeden en geholpen met de collecte, de uitgangscollecte was voor de voedselpakketten.

Het was een feestelijke dienst in een volle kerk, waar jong en oud hebben kunnen genieten van het kinderkoor dat zo prachtig gezongen
heeft. Met overgave werden liedjes gezongen die over goedheid gaan,
waaronder: ‘Mijn God is zo G-O-E-D’. Met overgave werd ook gedanst
door het dansgroepje van groep 4 op de aansprekende tekst: ‘Jesus
moves me’, heel mooi om te zien dat Jezus je letterlijk in beweging
brengt. We kunnen terugzien op een geslaagde School-KerkGezinsdienst en hopen op een vervolg!
Het team van de ASFO.

Meester Luuk schrok wakker van dit lawaai, hij was op de preekstoel
in slaap gevallen. En zo kwamen we erachter dat hij zo goed was geweest om een kapot raam te repareren.
De dienst was een mooie samenwerking tussen de kerk en de school.
Verschillende kinderen hadden een aandeel in de dienst, ze droegen
een gedicht voor en lazen de Schriftlezing. De Schriftlezing ging over de
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re manier opstellen. Dat wij onszelf steeds kleiner maken zodat men de
grootheid van God in ons ziet. Men verwacht van ons dat wij ons zodanig opstellen dat zij het eigen ik in ons minder zien en juist de hand van
God in ons doen en laten herkennen. Mensen verwachten van ons juist
omdat wij in God geloven dat wij een afspiegeling van Gods beeld mogen zijn. Zij verwachten eerlijkheid, goedheid, genegenheid en vergeving
van ons. Zij verwachten van ons dat wij hen weten aan te moedigen in
minder goede tijden omdat wij mensen zijn die op God vertrouwen. Zij
verwachten van ons dat wanneer zij bij ons komen dat wij hen met
open armen zullen ontvangen. Dat wij hen hartelijk in ons huis zullen
ontvangen, zonder enige pretentie. Het is erg belangrijk om te weten
wat anderen van ons verwachten, maar het is van groter belang als wij
door daad en kracht mensen laten ervaren wie wij zijn. Het is erg nuttig als anderen weten dat de kracht waarover wij beschikken niet zomaar van ons komt maar dat die juist een van de gaven van God is. Het
is belangrijk dat mensen weten waar wij die kracht vandaan halen. Het
is uiterst belangrijk dat men weet dat wij in de kracht en genade van
het gebed geloven. Mensen moeten weten dat wij altijd bidden, niet
alleen voor onszelf maar dat wij vooral ook voor anderen in gebed
gaan. Zij moeten weten dat wij met elkaar meeleven in vreugde en in
verdriet. Mensen moeten van ons ervaren dat wij in vrede willen leven.
Zij moeten zien dat wij niet op wraak erop uit zijn. Zij moeten zien dat
wij het straffen aan God overlaten. Zij moeten zien dat wij werkelijk
vergeven en ook vergeten. Dat wij bereid zijn om een ander net als
God met ons heeft gedaan een nieuwe kans te geven. Zij moeten zien
dat het niet altijd om ons gaat maar dat wij het in ons hebben om de
noodzaak, het gevoel van een ander voorrang op die van ons te geven.
Zij moeten inzien dat wij niet altijd op de belangrijkste plaats moeten
komen, maar dat wij ook tevreden zijn als wij om een ander op een
onbelangrijke plaats komen. Zij moeten weten dat wij in het belang van
een ander altijd willen geven. Dat wij altijd bereid zijn om met een ander te delen. Ja, het is zo, mensen mogen van ons verwachten dat wij
anders zijn. Niet zomaar anders, maar als Gods kinderen anders. Anders omdat wij leven en handelen conform de regels en verwachtingen
van God. Mensen mogen van ons verwachten dat wij de ware betekenis
van liefde kennen, Gods liefde. Een liefde waarbij God het leven van zijn
eniggeboren zoon opoffert voor zijn andere kinderen– kinderen die als
zondaars in het leven zijn gekomen die Hij in zijn liefde deed verlossen.
Mensen mogen in ons zien dat wij niet zomaar voor vandaag leven,
maar dat er bij ons een veel grotere belang ligt. Zij moeten weten dat
wij onze ogen gericht houden op het andere leven, een toekomst met
Jezus in Gods Koninkrijk tot in eeuwigheid. Men moet ervaren dat juist
omdat wij deze toekomst voor ogen hebben wij het huidige leven zodanig voortleven als voorbereiding hierop. Weet wel dat niets wat wij
doen de waardigheid van deze toekomst kan verzekeren. Het eeuwige
leven is ons gegund alleen door de liefde, genade van God de Vader. En
om in deze liefde en genade van God te mogen delen moet God blij
zijn met ons. Hij zal zich in ons moeten herkennen. Alles is van God,
het heden en de toekomst. Alle kracht en macht zijn van God. Alle eer
en glorie voor God! Alleen in God kunnen wij zijn wie anderen van ons
verwachten: kinderen van God! AMEN!

WCC general secretary outraged by Orlando
shooting, calls for control of automatic weapons
13 June 2016
The general secretary of the World Council of Churches expressed
“shock, outrage and sadness” over the tragic events in Orlando,
Florida on Sunday 12 June 2016. In what is said to be the worst mass
shooting in US history, 50 people are reported to have lost their lives
and 53 more were wounded in an attack by a single gunman.
Reacting to the news, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, WCC general
secretary, said: “My thoughts and prayers go especially to the families,
friends and loved ones of the victims, to the injured, and to the whole
community affected by this appalling attack – as they do to so many
others around the world touched by violence and brutality in recent
days, months and years. I pray for God’s healing and comfort for all
whose lives have been altered forever by such destructive and
corrosive hatred.”
Noting that the attack took place in a nightclub frequented by lesbian,
gay, bisexual and transsexual people, and that the crime may have
been motivated at least in part by the perpetrator’s perception of his
religious heritage, Tveit called “for all people of faith and goodwill to
join in clearly and categorically rejecting violence against people on the
basis of their sexual orientation, regardless of differing religious
perspectives regarding homosexuality.”
“Whether the act of a disordered individual, or a disordered group or
ideology, this atrocity calls for universal community solidarity against
violence and discriminatory hatred,” Tveit added, “and I appeal to
politicians, religious leaders and community leaders to act as one in
standing against it.”
“We must reject any attempt to stigmatize Muslims in general for one
troubled individual’s action,” he added. “Such an attitude only
guarantees further polarization that is dangerous to all.”
The attack raises again the vexed question of control of automatic and
semi-automatic weapons in the United States. Speaking to this issue,
Tveit said, “This must be a turning point in addressing the need to
restrict access to weapons in the US, particularly the legality of
carrying semi-automatic weapons. I hope and I pray that some more
hearts and minds will have been changed by this tragedy, and that they
will add to a growing groundswell of support for logical, necessary and
long-overdue controls to protect people and communities from such
attacks in future.”
A prayer for those caught up in the Orlando tragedy
Almighty God, you who overcome the arrow that flies by day
and the terror that stalks by night:
guard our going out and our coming in;
and keep our hearts from hopelessness.
In the face of brutality, in the midst of violence, in the aftermath of
tragedy;
in Orlando, Florida and throughout the shattered places of this world;
Be with us and correct us wherever your name is blasphemed as a
motive for murder,
and tenets of world faiths are perverted and portrayed as sources of
hatred.
Lord, bring us closer to one another, to comfort and reassure; bless
the wounded of Orlando,
and the families, friends and loved ones of all who suffer and die;
grant that we may overcome evil together, through unity in your love.
Amen.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

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

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. R. Plaisier
Zr. S. Wiel
Zr. L. Felicia

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh
Website Emmakerk
Www.emmekerk.webs.com

767 6920
526 1566
528 9530
516 4919

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 8543
733 1609
516 7900

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
We naderen de zomerperiode. Dan liggen veel kerkelijke activiteiten
stil. We mogen in deze periode genieten van de vrije tijd en de rust.
Soms was het seizoen inspannend, bijvoorbeeld op school of op het
werk.
Degenen, die geslaagd zijn voor hun schoolexamen feliciteren we van
harte. Er is een nieuwe fase in je leven aangebroken. Je gaat een vervolgopleiding volgen of werken. Misschien ga je in het buitenland studeren en verlaat je nos dushi Kòrsou voor langere tijd. Je bent dan gescheiden van je dierbare familie en je gaat wonen in een vreemd land,
met een andere cultuur en andere gewoonten. Soms zul je Curaçao
missen. Juist daarom: Good luck en Gods zegen! Degenen, die gezakt
zijn voor een examen willen we hierbij heel veel sterkte wensen. Misschien is er nog een tweede kans. Soms hebben we wat langere tijd nodig om ons doel te bereiken.
Zo mogen we God om zijn zegen vragen over ons persoonlijk en kerkelijk leven.
In de maanden juli en augustus zullen er geen gespreksgroepen zijn. Half
augustus beginnen we weer met de gebedsgroep.
Over onze activiteiten kan ik u het volgende melden:
Gebedsgroep
Op 28 juni j.l. was de laatste bijeenkomst van de gebedsgroep. We komen weer bijeen op 16 augustus a.s. We mogen dan weer bidden voor
kerk en samenleving, jong en oud, arm en rijk, voor de problemen in de
wereld en onze eigen problemen. We komen dan weer bijeen om
19.00 uur in de consistorie. De bidstond duurt tot 20.00 uur.
Belijdeniscatechisatie
Op 28 juni j.l. was de laatste belijdeniscatechisatie. We komen weer
bijeen op 6 september a.s. en wel om 20.00 uur in de consistorie. Hartelijk welkom!
Bijbelstudie
Op 30 juni j.l. was de laatste Bijbelstudie. We komen weer bijeen op 8
september a.s. en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. We
gaan dan weer verder met de bespreking van de Hebreeënbrief.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Op 23 juni j.l. was het de laatste keer, dat we bij elkaar kwamen. De
eerstvolgende keer is op 1 september a.s. We komen dan van 19.30 tot
21.00 uur bij elkaar in de consistorie. We bespreken dan de hoofdlijnen
van het christelijk geloof.

Seniorenmorgen
Op 12 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan
van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken dan een
Bijbelgedeelte. We ontmoeten God en elkaar. We bidden en zingen.
Intussen is er koffie met koek en fris met een pastèchi.
Zangdienst
Op 16 september a.s. is er weer een zangdienst. We mogen God dan
loven en prijzen in onze liederen. De dienst begint om 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Bij de diensten
Op 17 juli a.s. is er een VPG-dienst op het kampeerterrein in Brakkeput. De jeugd staat hierin centraal. De dienst wordt geleid door ds. Mariëlle Berends. De Emmakerk is dan gesloten. Dit weekend is er een
jeugdkamp (church camp).
Op 7 augustus a.s. hopen we weer het avondmaal te vieren. We ontvangen dan brood en wijn als tekenen van lichaam en bloed van Christus, gegeven voor onze zonden. “Doe dit tot mijn gedachtenis”, zei Jezus tegen zijn discipelen tijden het laatste avondmaal. “Wij verkondigen
de dood van Christus tot Hij terugkomt als wij van het brood nemen
en de wijn drinken”, schrijft de apostel Paulus. Zo staan we in een traditie van eeuwen om lijden en sterven van Christus te gedenken èn present te stellen. Christus is als opgestane Heer de gastheer aan het
avondmaal.
Op 28 augustus is er een diaconiezondag, waarin ondergetekende de
voorganger is. De plaats is nog onbekend.
Op 18 september a.s. is het de startzondag. De activiteiten in onze
wijkgemeente gaan weer draaien – activiteiten voor jong en oud. Daarom zullen jong en oud meedoen in deze dienst.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Onze zieken
Zr. Leate Rhuggenaath mocht het ziekenhuis weer verlaten na een knieoperatie. Ze heeft nu fysiotherapie. We wensen haar en de andere zieken heel veel sterkte en geduld en bovenal Gods zegen.
Van zr. Ilse Jonkman kregen we het blijde bericht, dat ze kankervrij is
verklaard. We danken God voor zijn grote daden.
Sommige gemeenteleden vragen naar onze oudste zoon Imre. Vijf jaar
geleden kreeg hij zaadbalkanker. Hij moest steeds voor behandeling en
controle naar het ziekenhuis. Nu kwam het bericht, dat hij kankervrij
verklaard is. We danken God daarvoor op onze blote knieën. Toen ik
in mei in Nederland was mocht ik in de feestvreugde delen.
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Overleden
Op 24 juni j.l. is zr. Jenny Brunings-Vivas overleden. Ze werd verpleegd
in het hospice Arco Cavent aan de Majoorsweg. Wij condoleren hierbij
de familie en wensen hun heel veel kracht toe bij dit verlies.
Zeer onlangs bereikte ons het bericht, dat de vrouw van br. Julien van
Hoop, Maria van Hoop-Ursula, in februari in Nederland is overleden op
87-jarige leeftijd ten gevolge van een hersenbloeding. Wij condoleren
br. Van Hoop en zijn kinderen van harte met dit verlies. Moge God hen
troosten in hun verdriet.
We leven ook mee met zr. en br. Sisline en Klaas Dekker i.v.m. het
overlijden van de vader van zr. Dekker. God trooste ook hen in hun
verdriet.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet
NIET OPZIJ ZETTEN, MAAR HELEN.
Enkele jaren geleden rende een man door het Rijksmseum in Amsterdam tot hij bij Rembrandts beroemde schilderij ‘DE NACHTWACHT’
was. Toen trok hij een mes en gaf er enkele sneden mee voor hij gepakt werd.
Korte tijd later sloop een gestoorde man de Sint Pieter in Rome in met
een hamer en begon Michelangelo’s prachtige beeld ‘De Piëta’ kapot te
slaan.
Twee geliefe kunstwerken werden zwaar beschadigd. Maar wat deden
de bevoegde instanties? Ze weggooien en vergeten? Absoluut niet! Er
werden bekwame experts opgezocht die met de grootste zorgen en
nauwkeurigheid werkten en alles in het werk stelden om de kunstschatten te herstellen.
Zo’n houding moeten christenen heben als een gelovige in zonde is
gevallen en met berouw zijn zonde belijdt. Dan moeten we herstellen
en niet veroordelen. In Galaten 6 vers 1 lezen we: “Broeders, zelfs indien iemand op eeen overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk
zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. We moeten zo’n
christen, die gezondigd heeft, niet de rug toekeren, maar teder en medelijdend bidden en werken om zo’n iemand terug te brengen. Het is
gemakkelijk om te veroordelen. Maar de weg van de Schrift is: “Niet
aan de kant schuiven, maar herstellen” Immers, wij mogen niet oordelen en ook niet veroordelen, dat mag alleen de Heer en wij mogen niet
op Zijn stoel gaan zitten.
DIENSTEN
Zondag 12 juni
De Dienst was een VPG Jeugddienst. De kinderen hebben op woensdagavonden de Dienst voorbereid, de zaterdag ervoor was de Generale. Jongelui, er wordt nόg over jullie Jeugddienst gepraat, het was een
Prachtige Dienst. Houden jullie de moed erin?
In de Dienst werd er geskyped met Kiana (de kleindochter van
zr.Farida) en met Sara (de dochter
van br. Richenel Rhuggenaath), allebei in Nederland. Wat een organisatie. Jullie hebben mooie liederen
uitgezocht. Hopi bon hoor!
Er volgen nog twee VPG Jeugddiensten dit kalenderjaar. ds Mariëlle, zr
Farida, alle jeugdleiders, br. August
Winter, maak jullie borstjes maar
nat. Hopi forsa, Veel Succes, die
twee diensten worden vast ook mooi.
Zondag 19 juni.
In deze Dienst werden de vaders in het zonnetje gezet. ds.Hans Végh
haalde in de preek onze grote Vader in de hemel aan. Na de Dienst
kwamen de kinderen met mooie verzen over vaders, ook ontvingen ze
een anjer.
Na de Dienst hadden we een Soepsale. Er zijn lekkere soepen binnen-

11

gekomen, pinda-met tomtom; kip tomaten groenten-; tomaten- en
twee pannen erwtensoep.
Masha Danki aan alle handen, die in de keuken hebben gewerkt en die
meegeholpen hebben bij de Sale. De opbrengst was Naf 240,-.
JONGELUI.
He, het schooljaar zit erop. De lange vakantie staat voor de deur.
Maar….hoe is het met de rapporten en de examens gegaan? Geslaagd?
Over? dan verdergaan!!
Is het niet gelukt dit jaar, dan met plezier overdoen, want dat diploma
heb je echt nodig hoor. Voor degenen, die het eiland verlaten, Het ga
jullie goed! Ga je best doen! Veel Sterkte op Hato bij het afscheid , ook
aan de ouders. Ik weet er alles van, het is een zwaar en verdrietig moment, maar onze kinderen moeten verder.
En misschien, komen ze terug naar dushi Kòrsou, wie weet…..
VAKANTIE
Voor degenen, die vakantie hebben, Prettige Vakantie! Rust lekker uit!
Gaat u van het eiland af, Doe Voorzichtig! Geniet en kom weer veilig
bij ons terug.
STEUNTJE:
De Bijbel is net als een Bank; het nuttigste als hij open is. Dus lieve
mensen, laat uw Bijbel nuttig zijn, sla ‘m elke dag open, ook in de vakantie.
Geestelijke, hartelijke groeten vanuit de Kerkenraad;
Tot ziens na de vakantie,
Namens de Kerkenraad, Jet Baank.

Soepsale

Vaderdag
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Ebenezer Church activities
program for July/August
Sat. 2nd
Sun. 3rd
Sun. 10th
Sun. 17th
Sun. 24th
Sun. 31st
Sun. 7th
Sun. 14th
Wed. 17th
Thu. 18th
Sat. 20th
Sun. 21st
Wed. 24th
Wet. 24th
Sun. 28th
Wet. 31st

Church Bazaar and Food Sale
Worship Service of Holy Communion
Worship Service of Praise
VPG Joint Worship for Youth Camp, Brakkeput
Friendship Worship Service led by Sis. S. Pinedo
Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship
Worship Service of Holy communion
Worship Service of Praise
Bible Study and Prayer Meeting
Soup Kitchen
Theological Conversation
Worship Service of Praise led by Youth and Children
Bible Study and Prayer Meeting
Visitation of sick and shut-in members
VPG Joint Service for Diaconie Day
Visitation of sick and shut-in members

Do we bring hope for human beings and the whole
of creation? asks Tveit at Lutheran meeting

Rev. Dr Olav Fykse Tveit at the third pilgrim station. Photo: LWF / Marko Schoeneberg

16 June 2016
“Creation is God’s work, every day, according to Luther.
Creation ultimately belongs to God. We are accountable to
God for what we do as partners in God’s creation, as deacons
of God’s creation. Do we bring hope for human beings and
the whole of creation? This is the question we in the Christian
Church must ask one another,” said World Council of
Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit.
He was speaking on 15 June at the meeting of the Council of the
Lutheran World Federation (LWF) in Wittenberg, Germany, where
500 years ago “waves of change were created reaching every country
on earth”.
Tveit continued, “Shanghai, Kolkata, Jakarta, Tokyo, New York City,
Hong Kong, Miami and New Orleans are not cities linked to the
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In memoriam: József Végh

Op 1 juni j.l. is op 91-jarige leeftijd mijn vader overleden, József Végh.
De begrafenis vond plaats op woensdag 8 juni j.l. De dankdienst voor
zijn leven werd gehouden in de Bosbeskapel in Den Haag. Daarna werd
hij begraven op de begraafplaats Oud-Eikenduinen in diezelfde plaats.
Mijn vader werd op 19 mei 1925 geboren in Kecskemét, Hongarije, uit
een familie van grootgrondbezitters. Hij bezocht het Gereformeerd
Gymnasium in die stad, waarna hij theologie ging studeren aan de
Gereformeerde theologische faculteit aan de Ráday utca in Boedapest.
Hij behaalde hier zijn kandidaatsexamen. Hij sprak met liefde over
hoogleraren als Jeno Sebestyén en Vince Vas, die hem gevormd
hebben. Daarna (in 1948) ging hij studeren aan de theologische faculteit
van de Vrije Universiteit in Amsterdam, toen nog aan de Keizersgracht.
Hier haalde hij zijn doctoraal examen. Hoogleraren voor wie hij ontzag
had waren Berkouwer en Nauta. Toen de communisten in 1949 de
macht grepen in Hongarije, achtte hij het niet raadzaam naar zijn
vaderland terug te keren. In 1952 werd hij predikant in de
Gereformeerde Kerken. In dat jaar trouwden mijn ouders ook. Mijn
vader diende achtereenvolgens de gemeenten van Wons (Friesland),
Andijk, Boechout (Belgie), Amsterdam-West, Aalsmeer en
Scheveningen. Boechout was een soort evangelisatiegemeente. Velen
voegden zich bij de gemeente. Hier was mijn vader in zijn element. Hij
had de Vlamingen lief. Ook later nog sprak hij met liefde over zijn werk
in Boechout. In Amsterdam kreeg hij te maken met de
grotestadsproblematiek. Hij was zeer begaan met de oecumene, de
samenwerking met de Rooms-Katholieke kerk, die toen nog
veelbelovend leek. We spreken over de jaren '70 van de vorige eeuw.
Toen hij 63 werd ging hij met emeritaat. Daarna verrichtte hij nog
verschillende hulpdiensten in de kerk en daarbuiten. Mijn vader was
verschillende malen lid van de Generale Synode. Hij was voorzitter van
commissies, die handelden over leergeschillen in de Kerken. Er waren
bezwaarschriften ingediend tegen de theologische opvattingen van de
hoogleraren Harry Kuitert en Tjitse Baarda en de studentenpredikant
Herman Wiersinga (deze laatste was overigens van 1961 tot 1966
predikant van de Gereformeerde Kerk op Mundo Nobo hier op
Curaçao). De verantwoordelijkheid om de Kerken niet te laten
scheuren drukte zwaar op hem. Ik heb veel van hem geleerd. Hij stond
mij, als ik het vroeg, met raad en daad bij, vooral met raad. Ik sprak
graag met hem over kerk en theologie. Mijn vader was een
dogmahistoricus. De geschiedenis van het dogma en de kerk
interesseerden hem zeer. Hij las veel over Calvijn, Luther, Zwingli en
Bucer. Regelmatig publiceerde hij over hen in kerkboden of andere
bladen. Hij zocht de plaatsen op waar deze kerkhervormers gewoond
en gewerkt hadden. Later ging hij zich ook interesseren voor de
Oosters-Orthodoxe kerk. Hij hield zich bezig met iconen schilderen.
Ja, hij was ook een kunstenaar. Hij maakte glas-in-lood-ramen en hij
brandschilderde ramen. Soms werden zijn werken opgesteld op een
tentoonstelling. Hij schonk een glas-in-lood-raam aan de Protestantse
Gemeente van Kudelstaart, aan wier wieg hij stond. Hij had een atelier
aan huis. Mijn vader had ook een grote bibliotheek met theologische
boeken. Hij hield van standaardwerken. Maar ook zijn verzameling
kunstboeken mocht er zijn. Hij was ook geïnteresseerd in
kunstgeschiedenis.
Nu is hij niet meer onder ons. Hij heeft zijn leven geleefd. Hij heeft zijn
Heer gediend. Hij is teruggekeerd naar zijn Schepper, na een werkzaam
leven. "Ik heb de goede strijd gestreden, maar het geloof behouden",
zei hij altijd naar een woord van de apostel Paulus. We zullen hem
missen. Ik wil iedereen bedanken, die met ons meegeleefd heeft rond
dit overlijden. We ontvingen hartverwarmende reacties.
De meditatie, die ik hield tijdens de dankdienst, kunt u nalezen op mijn
website: www.freewebs.com/vegh/overdenking.htm
Ds. Hans Végh
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geography of the Reformation that was happening 500 years ago in
Wittenberg.”
“These are among the thousands of cities around the world that will be
hit by rising sea levels as a consequence of climate change,” he said.
The WCC general secretary stressed in his speech that “creation is not
for sale” and that the issue of climate change is a spiritual one of faith.
“We need to change drastically how we produce goods, organize trade
and operate in the financial system. We are currently living in a world
driven by the globalized economy and dominated by financial motives –
a world where almost everything has a price tag,” he asserted.
“‘Creation is not for sale’ is the stop sign telling us not to go deeper
down this road, but to turn around and look for the way of justice and
peace.
“‘Creation is not for sale’ reminds us that the ‘turn around’ required of
us is indeed a matter of faith,” said Tveit.
That is “because it depends on the way we look at this world – just as
an environment to satisfy human needs and even human greed, or
rather as the web of life to which we belong as creatures of the God of
life.”
Tveit said the gracious gifts of God cannot be reduced to natural
resources and commodities.
“Air, land, water and energy - all that is essential for life - need to be
treated responsibly as common goods.
“Hence, climate change as a matter of justice and peace is indeed a
deeply spiritual matter – just as the Ecumenical Patriarch Bartholomew
I has so often underlined,” said Tveit.
Walking as pilgrims
He noted that already Pacific islands like Tuvalu are affected whilst
explaining that action versus inaction can mean the difference in
displacement of between 145 million people and up to 760 million
people living in the world’s coastal cities.

13

“Repentance is an attitude open for change to what is good. It means
alertness to the critical voice, understanding the dimension of tragedy,
and willingness to name what is wrong.
“Repentance comes from hearing clearly the voice of God’s forgiveness.
We can change to focus on the needs of the other; particularly those
who need more attention for the sake of justice and peace – our
neighbours in need and the suffering creation,” said Tveit.
Unrestrained markets
He warned that unrestrained markets are a large part of the problem as
they place a price on nature. They use market-based approaches
peddled by some political leaders and global financial institutions as
solutions to ecological and climate crises.
Tveit cited carbon cap and trade schemes, forest carbon markets,
biodiversity banks, even global water markets.
“Usually, the price for such instruments fails to reflect the real costs for
human beings and nature. Marginalized and silenced, they cannot claim
their rights.”
Change and repentance from humanity can shape a new vision for living
together.
“Such vision provides a strong base that calls for humility and mutual
care for all who are ready to turn around and embark on the pilgrimage
of justice and peace.
“In this way, we are making the best values of the Reformation a living
reality today,” said Tveit.
“Values are of no worth if they are solely about the past. We strengthen
our values best by using them today as the basis for serving the lives of
other human beings and the future of life on earth.”
Source: World Council of Churches (www. oikoumene.org)

Pan-African women commit to
ending hunger and poverty

“Walking as pilgrims on the way of justice and peace requires turning
around at the stop sign. The biblical term for such a turnaround is
‘metanoia’/‘repentance’,” he noted.
This leads directly to the first of Martin Luther’s 95 theses, posted in
Wittenberg, which are considered to be the starting point of the
Lutheran Reformation.
“When our Lord and Master Jesus Christ said ‘Repent’, he willed the
entire life of believers to be one of repentance,” (Mt 4:17) said Tveit.
Repentance means change, or a change in direction, said Tveit,
elaborating on why it is necessary.
“Luther said: Because sin is a reality. Our era gives us no reason to
think otherwise. This is not a time to believe that humanity is done
with sin.
“There is no way to get away with it through money, through
ignorance, through pious practices or by secular arguments – saying
that we do not believe in it,” said the general secretary.
He said this is a “destructive reality” in people’s lives.
It can take the form of structural sin in political and economic systems.

©Joseph Molieri/Bread for the World

14 June 2016
Pan-African women of faith from Africa and the African diaspora have in
a spiritual pilgrimage deliberated on issues affecting women’s empowerment and the importance of lifting their voices and votes to end hunger
and poverty.
The 9 to 12 June consultation in Washington DC was a first for the recently-launched Pan-African Women’s Ecumenical Empowerment NetVervolg op pagina 14
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Roulerend
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Leander Warren
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Bernita Lester

ralph.james.meo@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
faridadcgomez@hotmail.com

523 9111
513 8909
520 3015
526 1566

korabrivo@hotmail.com

767 6920

LeanderWarren@yahoo.com 679 1992
olafmulder@hotmail.com
bernitalester03@gmail.com

516 4919
868 8206

From our preses

sneller onze weg proberen de vinden op ons eiland. Als het looptempo
een indicatie is voor het levenstempo dan is het duidelijk dat wij het
veel drukker hebben dan ooit.
Het vinden van rust, niet alleen als wij met vakantie zijn maar ook
tijdens onze dagelijkse leven, is zeer belangrijk willen wij kunnen
genieten van een gezonde leven in alle opzichten.
Rust is geen doel op zich zelf. Het heeft de functie om straks des te
beter weer aan de slag te kunnen. Daarom werken we niet om
vakantie te kunnen houden, maar we gaan met vakantie om na afloop
hiervan weer met nieuwe moed en energie aan de slag te kunnen. We
rusten om weer toegerust te worden, ieder in de taak die de Heer ons
op de schouders heeft gelegd.
Ik hoop van harte dat alle kinderen met hun ouders/verzorgers volop
zullen genieten van de vakantie en dat onze kinderen in augustus
helemaal uitgerust en het nieuwe schooljaar zullen starten met
hernieuwde energie.

Br. Ralph L. James
Moge God’s Zegen op ons allen rusten.
Eindelijk is het zover……….
De schoolvakantie is begonnen. Voor de meeste leerlingen en
studenten betekent deze periode een moment van rust van het
studeren en van het aanleren van nieuwe feiten en vaardigheden. Voor
de ouders/verzorgers betekent de schoolvakantie een onderbreking
van de routine van het brengen en afhalen van hun kinderen van school
en soms ook van naschoolse activiteiten en bijles. Sommige kinderen
zullen gedurende de vakantie periode het eiland verlaten om ergens
met vakantie naar toe te gaan. Andere kinderen zullen met hun ouders
hun vakantie op het eiland doorbrengen, meestal met het bijwonen van
diverse activiteiten, waaronder school vakantieplannen. Kortom, de
maand juli staat bekend als de maand waarin ouders en kinderen zich
ontspannen en zich richten op het doen van leuke dingen.
Wat zegt de Bijbel over het nemen van rust en vakantie? Hoe is onze
relatie met God als wij met vakantie zijn? Gaat God met ons mee op
vakantie?
In de Bijbel komt het woord vakantie niet voor. Je zult er vergeefs naar
zoeken. De vraag is of vakantie houden wel Bijbels is. Nu vertelt de
Bijbel ons wel over de rust die God de mens gunt. God gunt de mens
rust omdat Hij weet dat de mens dat nodig heeft. God heeft zelf gerust
na zes dagen Scheppingswerk, en net zo mag de mens ‘op adem
komen’. Ervaring heeft geleerd dat echt tot rust komen uiteindelijk niet
plaatsvindt zonder een nieuwe ontmoeting met God. Als we op
vakantie gaan of zijn, dan moeten we ook tijd nemen voor God en juist
de vrije tijd voor een deel gebruiken om persoonlijk dichter bij God te
komen. Het echte ontspannen is wanneer wij ook komen tot Hem, Die
gezegd heeft: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u
rust geven.” (Mat. 11:28).
Het Engelse woord voor vakantie is “Holidays”. Letterlijk betekent dat:
”Heilige dagen”. Dagen die we hoog houden, dagen waar we zorgvuldig
mee om moeten gaan. Zo hebben we rust en zo houden we vakantie
om straks weer uitgerust aan het werk te kunnen gaan. Jezus neemt
Zijn discipelen mee naar een afgelegen plaats om hen de gelegenheid te
geven daadwerkelijk uit te rusten.
Volgens een studie die het leeftempo onderzocht heeft in 32 landen
rond de wereld hebben mensen die in Singapore wonen het meest
haastige leven. Zij lopen over een afstand van 20 meter in 10:55
secondes, vergeleken met de inwoners van New York die 12 secondes
hierover doen. Inwoners van de stad Blantyre in Malawi Afrika lopen
de 20 meter in 31:60 secondes.
Feit is dat ongeacht waar we op deze aarde wonen, bovengenoemde
studie duidelijk uitwijst dat het looptempo over de afgelopen 20 jaar
wereldwijd gemiddeld met zo'n 10 procent is toegenomen. Dat zou
betekenen dat ook op Curaçao wij in de afgelopen twee decennia

Bro. Ralph L. James
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work (PAWEEN), sponsored by the Ecumenical Theological Education
Programme of the World Council of Churches (WCC).
The ecumenical and intergenerational consultation was convened by
Bread for the World, the WCC and the Office of the Dean of the
Chapel of Howard University in Washington DC.
At the opening prayer service, Bishop Teresa Snorton of the Christian
Methodist Episcopal Church and honorary consultation co-chair,
noted the importance of faithful acts of kindness and considerateness
for those in need, especially from the experience of Pan-African women.
She stressed, “God picks up the leftovers, the broken pieces and turns
them into something we cannot imagine, because God wastes nothing.”
The consultation was based at Howard University with offsite events
on Capitol Hill, the Metropolitan African Methodist Episcopal Church,
and historical sites of spiritual pilgrimage.
It reflected the history and experiences of people of African descent,
culminating in a day of deliberations and actions, ending on 12 June
with two key messages on women’s efforts to end hunger and poverty.
The first is that globally, women and girls are disproportionately affected by hunger, malnutrition, violence and conflict.
“Investments in a girl's education or a woman's capacity to improve
her income benefits her family, her community, the economy and society as a whole,” was the second message.
Tim Scott, a Senator from South Carolina, shared with the women,
how the presence of maternal role models significantly moulded his
upbringing and his current societal engagement as an African American
man. “Powerful women can shape worldviews,” he said, underlining
the role of faith communities as important partners in the struggle to
overcome poverty.
In their message, the women said they are listening to and working in
solidarity with women affected by hunger and poverty and that they
must engage gender and cultural diplomacy to enact change.
“We need to create ‘alternative economies’ to fund our efforts to live
Vervolg op pagina 15
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Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111

Adres: Seroe Bottelier 29
mariellevanwaardenberg@gmail.com

Farida Da Costa Gomez

tel: 526 1566

faridadcgomez@hotmail.com

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg

tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

Nieuws van de Jeugdpredikant
De Jeugdraad kan terugkijken op een geslaagde VPG-jeugddienst op 12
Juni in de Emmakerk. Het thema was: God is always online. De
schriftlezingen, de preek, de gebeden en liederen werden allemaal
gedragen door dit ene centrale gegeven, dat God er altijd zal zijn. Wij
mensen haken vaak af als iets te moeilijk wordt, of te zwaar… We zijn
te druk, worden in beslag genomen door onze eigen beslommeringen.
Dat alles speelt bij God niet, God is altijd om ons heen, elke dag.
Moderne communicatiemiddelen speelden een grote rol in de dienst.
Symbolen van sociale media als You Tube, Facebook, Twitter etc.
sierden de kerk. Via Skype hadden we contact met Dianti en Kiana in
Nederland, Dianti zong voor ons en Kiana heeft psalm 139 met ons
gelezen. Sarah vertelde ons via Skype hoe zij gebruik maakt van de
sociale media om contact met familie en vrienden te onderhouden.
Voor de jongeren van tegenwoordig zijn sociale media onontbeerlijk.
Met hun smartphone zijn zij verbonden met de hele wereld. Zelfs met
God, zoals Nigel en Shaerion in de sketch lieten zien die in de dienst
werd opgevoerd. Je kunt de bijbel downloaden, zo ben je letterlijk
online met God.
Er staan nog twee VPG-jeugddiensten op het programma voor dit jaar,
de eerstkomende zal in de Ebenezerchurch zijn, op 18 september en
op 13 november is de Fortkerk aan de beurt. Maar eerst is er nog
Churchcamp. De aanmeldingen zijn erg laat binnen gekomen dit jaar,
ook zijn veel kinderen en jongeren uit onze kerken op vakantie.
Daarom heeft de Jeugdraad besloten het kamp een dag te verkorten.
Het kamp gaat nu op vrijdag 15 juli van start. Kinderen die niet willen
logeren zijn ook welkom, zij kunnen gewoon het dagprogramma
meemaken. Op vrijdag houden we een spannende speurtocht en op
zaterdag wordt er gezwommen en is er een BBQ. In de ochtenduren
gaan we ons bezig houden met verhalen uit de Bijbel. Het thema van
Churchcamp 2016 is: ‘Emoticons’. Het kamp wordt afgesloten met een
gezamenlijke VPG-dienst op het kampeerterrein van Brakkeput. De
kinderen zullen in deze dienst, die om 10:00 uur begint, presenteren
wat zij de afgelopen dagen hebben geleerd en beleefd aan de verhalen
uit de Bijbel. Weet u van harte welkom om deze dienst met ons mee
te vieren!
Nu breekt een periode van rust aan, het is vakantie, de scholen zijn
dicht, veel mensen verlaten voor korte of langere tijd het eiland om op
vakantie te gaan of om familie te bezoeken. Ik wens u en jullie een hele
goede en fijne vakantietijd toe. En vergeet niet: God is always online,
ook als wij met vakantie gaan. Daarom sluit ik mijn stukje deze keer af
met een zegenbede uit het nieuwe liedboek, lied 416, vers 1:
Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn
Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg
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out our freedom. We have everything we need (not to get free) but be
the free that we are,” the women said in their closing message.
They also noted, “We need to cultivate the spiritual gift of listening to
the voice of God heard and seen in our midst.”
PAWEEN embraces the leadership of young people contributing to this
intergenerational movement and learn from them while serving as guides and advisors alongside them.
“As Pan African women of faith, we must challenge and agitate oppressive institutional structures, and social and cultural norms that perpetuate discrimination and place barriers in front of women and girls,” they
said.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Gedicht
Ingezonden door: Pieter Jan van Roon
Om bij stil te staan
Gebed voor onderweg -Chris Polhill
Op pad zijn met U
Schepper God,
Is op pad zijn in uw wereld.
Vol wonderen en zo mooi.
in horizon en zee de eeuwigheid vermoeden,
en onder mij de aarde en de rots.
Op pad zijn met U,
broeder Jezus
Is op pad zijn met uw vrienden,
elkaar ontmoeten,
samen verder gaan,
En op het kruispunt afscheid nemen,
Wetend dat U met ons allen bent.
Op pad zijn met U
Heilige Geest,
Is op pad zijn met de wind,
Is dansen op onstuimige muziek,
En dan zo uw lied zingen,
dat anderen het kunnen horen.
,
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Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

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

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
dit goed kunnen gebruiken.

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 Fortkerk.
Bel voor meer informatie
naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com
Tel: 510-4753

Wiskundebijles

Deze ruimte is beschikbaar

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.

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

Pancakes@sunset
Kom bij ons thuis op de porch, met prachtig uitzicht op zee,
genieten van een pannenkoekenmaaltijd en de zonsondergang. 4-8 personen, u kunt zich ook individueel opgeven.
De eerste vrijdag van de maand van 17.30-20.00 uur.
Rif St. Marie.
F 15,- plus F 5,- materiaalkosten p.p. Esther en Pieter-Jan van Roon
Email: esthervanroon.spoorbuurt@gmail.com 8649944 / 5192697

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.
Verkoop en verhuur van chalets

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
Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd 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.

* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten,
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket
Fortkerk en Handelskade
* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk
* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam,
verschillende maten

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 genoeg 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 voedselpakketten voor de minderbedeelden.
We
denken aan een
bedrag tussen de
1.000 en 1.500
gulden.
Geinteresseerden
kunnen bellen naar
Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.

