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Sinds 1855 bestaat het Sehos, het Sint Elisabeth 
Hospitaal op ons eiland. Naar wie is ons ziekenhuis 
vernoemd? In  de hal van het ziekenhuis is een 
beeld van Sint Elisabeth te zien, oftewel Elisabeth 
van Hongarije, ook wel Elisabeth van Thüringen 
genoemd. Wie was zij eigenlijk? 
Elisabeth wordt in 1207 geboren, waarschijnlijk in 
Bratislava (in het Duits heet deze stad Pressburg, in  
het Hongaars Pozsony). Toen lag deze stad in Hon-
garije, nu in Slowakije. Andere bronnen vermelden, 
dat Elisabeth in Sárospatak (Hongarije) is geboren, 
op de burcht aldaar. Elisabeth is de dochter van 
koning Andreas II van Hongarije. 
Haar moeder is Gertrud van Me-
ran. Op éénjarige leeftijd wordt 
ze verloofd met Lodewijk IV van 
Thüringen. Volgens andere bron-
nen gebeurt de verloving op 
vierjarige leeftijd. Zo ging dat in 
die tijd. Lodewijk is de zoon van 
Herman I, landgraaf van Thürin-
gen (Duitsland). Op 4-jarige leef-
tijd wordt Elisabeth gebracht 
naar het hof van landgraaf Her-
man, op de Wartburg. Daar 
wordt ze met haar jeugdige ver-
loofde opgevoed. Ze leert er 
vooral Duits, het Thüringse dia-
lect wel te verstaan. Als Lode-
wijk zijn vader in 1221 opvolgt, 
trouwen ze met elkaar. Het is in 
eerste instantie een ideaal huwelijk. De beide ech-
telieden houden zielsveel van elkaar. Uit het huwe-
lijk worden drie kinderen geboren: Hermann 
(1222), Sophie (1224) en Gertraud (1227). Al vroeg 
heeft Elisabeth neigingen tot ascetische vroomheid. 
De zuster van haar moeder, Hedwig, dient haar tot 
voorbeeld. Lodewijk laat zijn vrouw vrij in haar as-
cetische oefeningen, zelfs wanneer zij zich in de 
nacht soms laat wekken om zichzelf te geselen (1), 
en zelfs wanneer zij alle voorhanden levensmidde-
len aan het hof uitdeelt aan de armen en zieken. 
Haar liefdadigheid wordt heel duidelijk in 1226 tij-
dens een hongersnood. Zij sticht dan in Eisenach 
een hospitaal voor 24 gebrekkige mensen.  

Sinds 1226 stelt ze haar leven onder de geestelijke 
leiding van Konrad van Marburg, een asceet van on-
gelooflijke hardheid. Hij behoort niet tot een bepaal-
de orde. De aanwezigheid van deze raadsman zorgt 
voor spanningen in het gezin. Konrad wekt Elisabeth 
op tot nog meer ascese (2), zodat ze zelfs geen lief-
de meer voor haar man en kinderen voelt. 
Het huwelijk duurt echter maar kort. Lodewijk 
sterft in 1227 in Otranto (Italië) aan de pest (volgens 
andere bronnen sterft hij in Brindisi). Hij is dan op 
weg voor de zesde kruistocht. Als zijn broer Hen-
drik het regentschap op zich neemt vertrekt Elisa-

beth van het hof. Volgens andere 
bronnen wordt ze verjaagd, omdat 
de familie niets meer van doen wil 
hebben met die Hongaarse vreem-
deling.  
Konrad weet Elisabeth intussen 
zover te brengen, dat ze na de 
dood van haar man haar huwelijk 
als een daad gaat beschouwen, 
waarover ze boete moet doen. Ze 
zoekt nu haar toevlucht tot haar 
oom, bisschop Eckbert van Bam-
berg. Haar zwager, die haar van 
het hof heeft verjaagd, ziet nu in, 
dat hij haar onrecht heeft gedaan 
en geeft haar het slot Marburg ca-
deau plus vijfhonderd Mark zilver 
als jaarlijks inkomen. Toch geeft ze 
niet meer om positie of rijkdom. 

Ze treedt nu toe tot de derde orde van de heilige 
Franciscus, een Franciscaanse lekengroep. Ze leeft in 
een kleine hut, ze laat zich streng geselen en ontslaat 
haar personeel. Ze laat zelfs haar kinderen vertrek-
ken en houdt zich alleen bezig met de werken van 
barmhartigheid. In Marburg bouwt ze een ziekenhuis 
voor armen. Ze wijdt haar hele verdere leven aan 
hen.  
Op 17 november 1231 sterft Elisabeth in een zieken-
huis voor ongeneeslijk zieken (wij zouden zeggen: 
een hospice), omdat haar lichaam de zelfkwellingen 
niet langer kan doorstaan.  Ze is dan slechts 24 jaar 
oud. Boven haar graf wordt in de jaren 1235 tot 
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 De Elisabeth van ons hospitaal 

Het leven van Elisabeth van Hongarije 
 Ds. Hans Végh 
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1283 de gotische Elisabethkirche gebouwd, waar haar gebeente wordt 
bijgezet in een kostbare schrijn. 
Een van de meest bekende legenden over Elisabeth wordt vaak afge-
beeld in de kunst: onverwacht ontmoet ze haar man op een van haar 
tochten van liefdadigheid. De broden, die ze draagt, veranderen in ro-
zen. Deze gedaanteverandering overtuigt hem van de waardigheid van 
haar verheven inspanningen, waarover hij haar eerder verwijten had 
gemaakt. 
 
Post scriptum: 
Het leven van Elisabeth is vol tegenstrijdigheden en tragiek. Wel moe-
ten we in onze beoordeling verdisconteren, dat ze in een heel andere 
tijd leefde dan wij. Al vroeg wordt ze uitgehuwelijkt. In die tijd werden 
dynastieën om politieke redenen met elkaar verbonden door middel 
van huwelijken. De huwelijkskandidaten waren ondergeschikt aan de 
politieke belangen. Ze lijken een speelbal van hogere belangen. Zelf 
hebben ze niets in te brengen. Ze mogen niet trouwen met de man of 
vrouw van hun keus. Is het een wonder, dat velen van hen naast hun 
huwelijk nog een minnaar of minnares hadden? Desondanks is het hu-
welijk van Elisabeth en Lodewijk gelukkig. Tot Konrad van Marburg op 
het toneel komt. Hij is zogenaamd een geestelijk leider, zoals er wel 
meer waren in die tijd. Ze stellen, dat de bloedbanden minder waard 
zijn dan de geestelijke banden. Vandaar, dat Elisabeth uiteindelijk 
breekt met haar kinderen. Het is tragisch als ouders en kinderen elkaar 
om deze reden verliezen. Het evangelie kan zozeer verkeerd worden 
uitgelegd, dat dit gebeurt. 
In de tijd van Elisabeth is de ascese een bekende zaak. Sommigen leg-
gen zichzelf strenge ascese op. Men ontzegt zich van alles en nog wat. 
Men leeft sober. Men onthoudt zich van genot en seksualiteit, men 
leeft vaak in stilte. De monniken in de vroege kerk zijn daar een voor-
beeld van. Velen trokken naar de woestijn en woonden daar helemaal 
alleen in de stilte. Zo konden ze God beter aanbidden. Van ascese 
kwam het tot mystiek: de geestelijke een wording met God. 
In het kader van de ascese waren er ook zelfkwellingen, zoals het zich-
zelf geselen of het zich laten geselen. Men deed dit uit boete en men 
identificeerde zich zo met het lijden van Christus (zie ook noot 1). 
Elisabeth moet al op vierjarige leeftijd haar ouders en haar land verla-
ten en ze wordt opgevoed aan een vreemd hof. Het is moeilijk voor 
kinderen om ver van huis en haard te worden opgevoed, in een vreem-
de omgeving. Ze zal haar ouders gemist hebben. Ze zal zich aanvanke-
lijk ontheemd hebben gevoeld. 
Tenslotte sterft Elisabeth op 24-jarige leeftijd. Ze is jong en in de bloei 
van haar leven. Haar kinderen zullen ook nog jong zijn geweest. Hoe 
heeft ze dan met hen kunnen breken? Ze hadden haar toch nog nodig? 
En dat ze aan zelfkwellingen stierf, is ook dramatisch. Vraagt God dit 
van ons? Nee, ons lichaam is een gave van Hem en dat moeten we on-
derhouden. Soberheid kan goed zijn, maar een overdreven ascese gaat 
veel te ver. Al de geestelijk schrijver Johannes Climacus, die een hand-
boek schreef voor de monniken (7e eeuw) waarschuwt hier tegen. 
Aan de andere kant stelt Elisabeth haar leven in dienst van haar naas-
ten, in zonderheid van de zieken en armen. Hun lot gaat haar ter harte. 
Het is dan des te tragischer, dat ze breekt met haar kinderen. Het lijkt 
een grote tegenstrijdigheid in haar leven. Het leven van Elisabeth is vol 
tragiek en dramatiek, maar had zeker ook zijn mooie kanten. 
 
 
--------------------------------- 
Noten: 

(1) Het geselen (flagellatie) gaat terug op de Oude Kerk en wordt verstaan als 

boetedoening en delen in het lijden van Christus. In de 13e eeuw verspreidt 

de beweging van de Flagellanten zich wijd en zijd in Europa. Het hoogtepunt 

was rond 1260 in Perugia (Italië). Men deed boete, omdat men de Dag des 

Oordeels als aanstaande achtte. 

(2) Ascese is de systematische onthouding van zinnelijk genot uit religieuze over-

wegingen. Dit kan gepaard gaan met zelfkastijding. 
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Vóór u ligt alweer het eerste nummer van VPG-nieuws in het nieuwe 
seizoen. Met frisse moed gaat de redactie weer aan het werk om er 
iets moois van te maken. Maar daarbij hebben we uw hulp nodig. 
Schroom niet om uw bijdragen in te sturen. 
In dit nummer vindt u weer het gebruikelijke wijknieuws, verschillende 
roosters en berichten van verschillende scribenten, zoals de voorzitter 
van de Centrale Kerkenraad, de diaconie, de jeugdpredikant  en die 
van de Kerkvoogdij. 
Het hoofdartikel is van mijn hand en gaat over leven en werk van 
Elisabeth van Hongarije, naar wie het Sehos is genoemd. De meditatie 
is van de hand van br. D’arcy Lopes. Deze gaat over de listen van de 
duivel. “Hoedt u voor hem”, is zijn boodschap.  
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ds. Hans Végh, voorz. red. 
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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 
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Kopij kunt u (het liefst met 

passende illustraties) en in kale 

opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, 

per email versturen naar 

vpgnews@gmail.com  

 

De redactie behoudt zich 

het recht voor om ingekomen kopij 

in te korten of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende editie 

kan worden ingestuurd tot uiterlijk 

woensdagmorgen   

21 sep. 2016,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  
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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 of doel: 

  
Zondag 25 september 2016 

Raad van Kerken 
 

Collectes 

Oktober 2016 

 

zo. 4    Lucas / Lukas / Luke    14:15-34 
ma. 5   Prediker / Predikador / Ecclesiastes  3:1-22 
di. 6   Jacobus / Hakobo / James    1:1-18 
wo. 7   Jacobus / Hakobo / James    1:19-2:17 
do. 8   Jacobus / Hakobo / James    2:18-3:12 
vr. 9    Jacobus / Hakobo / James    3:13-4:10 
za. 10  Exodus / Eksodo / Exodus   32:1-14 
zo. 11  Lucas / Lukas / Luke    15:1-10 
ma. 12 Jacobus / Hakobo / James    4:11-5:6 
di. 13   Jacobus / Hakobo / James    5:7-20 
wo. 14 Johannes / Huan / John    8:12-30 
do. 15   Psalmen / Salmonan / Psalms   113:1-9 
vr. 16    Jeremia / Yeremías / Jeremiah   8:18-9:3 
za. 17  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   9:4-16 
zo. 18  Lucas / Lukas / Luke    16:1-18 
ma. 19 Amos / Amos / Amos    6:1-14 
di. 20  Efeze / Efesionan / Ephesians   2:1-10 
wo. 21 Lucas / Lukas / Luke    5:17-39 
do. 22  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   32:1-15 
vr. 23  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   32:16-35 
za. 24  Jeremia / Yeremías / Jeremiah   32:36-44 
zo. 25  Lucas / Lukas / Luke    16:19-313 
ma. 26  Habakuk / Habakuk / Habakkuk   1:1-2:4 
di. 27   Habakuk / Habakuk / Habakkuk   2:5-20 
wo. 28  Habakuk / Habakuk / Habakkuk   3:1-19 
do. 29  Daniël / Daniel / Daniel    12:1-13 
vr. 30  Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 1:1-22 
 

September 2016 

za. 1    Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 2:1-22 
zo. 2    Lucas / Lukas / Luke    17:1-10 
ma. 3   Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 3:1-21 
di. 4   Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 3:22-45 
wo. 5   Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 3:46-66 
do. 6   2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy  1:1-18 
vr. 7  2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy  2:1-13 
za. 8    2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy  2:14-26 
zo. 9    Lucas / Lukas / Luke    17:11-19 
ma.10   Psalmen / Salmonan / Psalms   67:1-7 
di. 11   Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 4:1-22 
wo. 12   Klaagliederen / Lametashon / Lamentations 5:1-22 
do. 13   2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy  3:1-17 
vr. 14    Lucas / Lukas / Luke    17:20-37 
za. 15  Lucas / Lukas / Luke    18:1-8 
zo. 16  Psalmen / Salmonan / Psalms   121:1-122:9 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

September 2016 VPG NIEUWS 

  
 
 

 
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie 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 
  

   3-09  ds. Hans Végh 

 10-09 ds. Peter van Bruggen 

 17-09 br. D’arcy Lopes 

 24-09 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 01-10 rev. Leander Warren 

  

 Wijzigingen voorbehouden. 

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

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

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

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

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
04-09 ds. H. Végh  
11-09  ds. J. Jonkman  
18-09  ds. H. Végh (Startzondag) 
25-09 lp. Y. Isidora 
02-10 ds. H. Végh (HA) 

 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04-09 ds. P. van Bruggen 
11-09  ds. P. van Bruggen 
18-09  ds. P. van Bruggen 
25-09 ds. M. Berends-van Waardenberg 
02-10 ds. P. van Bruggen 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
04-09  Rev. L Warren (HC) 
11-09  Bro. D. Lopes  
18-09  Youth & Children Service  
25-09 Rev. L Warren  
02-10 Rev. L Warren (HC) 
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E  Guera  Spiritual  (Ef. 6 : 10 – 12) 
 
Ora tin un kontrinkante, nos por hasi diferente kos: 

a. Hasi manera e no ta eksistí 
b. Kere ku e lo no ataká 
c. Supestimá su poder / forsa 
d. Rekonosé ku e ta eksistí, analis’é, buska e arma pa derot’é 

 
a. Un kampeon mundial den bokseo a yega di splika, ku e sla di mas 
duru ta esun ku bo no ta mira. 
b. No gaña bo mes. E echo ku e ta un kontrinkante ta nifiká ku e lo 
ataká sigur. 
c. Den tur deporte, bo mester averiguá kiko e arma(nan) prinsipal ku 
bo ta enfrentando ta. 
d. Respetando bo kontrinkante, analisando su forsa i su debilidat, 
usando e arma adekuá, lo bo gana  
    e bataya. 
 
Den Beibel nos kontrinkante, e diabel, ta menshoná 57 biaha. 
Lamentablemente, tin muchu hende ku no ta kere ku e ta eksistí, òf 
nan no ke papia di dje. 
Tin otro ku ta kere ku si bo tin’é komo amigu, òf no molosti’é, e lo 
lagabo na pas. 
Asta tin hende ku no ta realisá, ku e ta astute, i si e gara-bu e no tin 
intenshon di laga bai. 
 
Papa Dios a saka satanas fo’i shelu mand’é tera, huntu ku e angelnan 
rebelde ku a bai su tras. 
Lesa Is. 14  -  Ezek. 28  -  Rev. 12. 
E ta sakando su rabia riba e kos mas presioso di Papa Dios ku ta: 
hende. 
E ta usa tur arma i triki negativo ku e tin pa evitá ku nos ta obedesé 
Papa Dios. 
 
Un demonio ta un spiritu malu ku tin sierto tarea pa kumpli kun’e. 
Su manera di funshoná, ta influenshá hende i gosa e resultado negativo. 
Aparentemente a lòs un ehérsito di demonio riba nos isla: demonionan 
di divishon. 
Nan ta operando tur kaminda. 
Den deporte, lidernan ta bringa otro, kibra otro, ku nos hobennan 
komo víktima. 
Den asosashonnan ku mester tin mesun meta, nan ta kousa frikshon i 
diskordia. 
Den sindikato ta pone hende bira enemigu di otro pa puesto. 
Den gruponan ta instigando un kontra otro, kaminda tur dos lo resultá 
pèrdèdó. 
Den polítika no por uni PRO, pero si KONTRA algu. 
 
E demonionan no ta visibel, pero nan trabou i nan influensha SI ta, ora 
ta lat. 
 
E guera spiritual aki tin un Vensedor ku yama: Kristu Hesus. 
El a risistí tentashon di satanas. 
Na hopi okashon El a saka demonio for di hende. 
Demonionan sa bon bon ta ken E ta, nan sa di Su poder i nan ta 
respet’E. 
Lesa Mat. 1 + 4 + 8  -  Marko 1 + 5 + 9  -  Lukas 8 + 11. 
Nos so no por bringa e guera spiritual aki. 
Pa Kristu Hesus bringa e guera spiritual aki pa nos, nos mester asept’E 
komo nos Salbador. 
Sigui Su instrukshon : STIMA  OTRO. 
E ora ei so pas lo reina : Su pas, no pas di mundu. 
Nos ta un isla bendishoná, pero nos ta hungando ku kandela. 

Meditashon 
E Guera Spiritual 

 Rum. D’arcy Lopes 

Zo, na de grote vakantie, als de kinderen weer naar school gaan en alle 
activiteiten binnen de kerk weer op gang komen, is het goed om 
kritisch te kijken naar de eerste helft van het jaar. De kosten hebben 
we onder controle, al wil er nog wel eens een verassing vanuit het 
verleden opduiken waarmee we niet direct rekening hadden gehouden. 
Ook de extra tijdelijke personeelskosten voor het kerkelijk bureau 
hadden we niet voorzien. 
 
Helaas hebben we door de tijdelijke afwezigheid van onze vaste 
medewerker, ook een achterstand in de werkzaamheden opgelopen. 
Hierdoor zijn we o.a. nog niet toegekomen aan het actief benaderen 
van de leden met achterstallige betalingen voor wat betreft de 
grafrechten. Vandaar ook mijn verzoek, hierop niet te wachten met 
betalen.  
 
Als kerkvoogdij willen we, vooral nu we dit jaar te maken krijgen met 
hogere kosten, uw aandacht vestigen op uw jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage. Zoals in het vorige schrijven al aangegeven liggen de kosten 
van de VPG met 4 predikanten dit jaar hoger als de afgelopen jaren. 
We gaan al hard op weg richting het eind van het jaar en het zou mooi 
zijn als we het jaar weer positief zouden kunnen afsluiten, echter 
daarbij is uw hulp hard nodig.  
 
Dan wil ik afsluiten met als aandachtspunt, uw jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage en daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk? 
 
Olaf Mulder 
Voorzitter Kerkvoogdij VPG 

E kandela di fièrnu lo kima pa eternidat. 
Pa kandela no kima-nos, nos mester bira lomba p’e kandela i sigui Esun 
ku lo hiba-nos serka Papa Dios. 
No sinta pasivo, pero alertá bo famia, amigo, kolega, konosí, tur hende, 
awe, no mayan. 
 
Sea bendishoná.  

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 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

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   
 
 
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  and Church Activities 
 

Bro. Dennis Martina 

Sis Elisabeth Tapia delivered the Children’s message and Bro. 
Darronell James was in charge of the songs, Bro. Valdemir Valerius 
sang a beautiful song. “No perde Speransa” and Sis Sylvian Pinedo had 
a very inspiring message “Kon Dios ta mirabo den bista di bo 
amigonan?” 
Thanks for this Friendship Service and rest assured we will have 
another family service soon. 
 
Communion Service 
The  Worship for Service of Holy Communion on August 7th was led 
by Rev.  Marielle Berends van Waardenberg. Rev Marielle Berends 
inspired the attendance with her message “ Jesus Made a Way”.  At 
the end of the service she received a warm applause from all present.  

Vacation Bible School and vacation plan  
The vacation Bible school was combined with a vacation plan this year 
from July 4th to July 13th. 
Rev Warren opened the vacation Bible school.  44 children from 4 to 
12 years participated and received important Bible lessons. 
The theme this year was “Jesus is my best friend”  A group song was 
also prepared from the theme by the children and leaders.  
The children were divided in 4 groups and learned how to work 
together. They prepared their own songs and skits from the Bible 
stories. 
On July 5th the children visited the St. Christoffel park, the highlight 
was an exposition about turtles living in this area.  
The children also visited the Hato caves and Landhuis Chobolobo. 
On July 12th they had a sport and game day where they learned a lot of 
new games and had a lot of fun.  
The last day a “speurtocht”  (scouting expedition) in Punda, which was 
very well prepared by the leaders. The children enjoyed this. 
A special thanks for all the leaders of the vacation Bible school and 
vacation plan. 
 
New school year 
The new school year started and we wish all the school children, the 
school teachers and the parents all the best for this school period. 
The regular activities of the Church auxiliaries will continue this 
month. 
The VPCO which is the Governing body of the Protestant Christian 
Schools has a big challenge this year because due to Government 
regulations they are not allowed to collect the usual contributions 

from the members. This 
contribution is mainly to help 
maintain a high standard of 
education in the Protestant 
schools and to help with other 
costs of the school.  
Let us as members of the United 
Protestant Church support the 
work of the VPCO. We can do 
t h i s  b y  b e c om i n g  a n 
extraordinary member and 
support and safeguard the work 

of the Protestant Christian education with a yearly contribution of 
Ang. 75,00. 
 
Friendship Service. 
On July 24th we had a wonderful Friendship service hosted by Sis 
Sylvian Pinedo-Busby and friends. 

On Sunday August 21 we had a wonderful Worship for Youth and 
Children Service. 
Sis Diosmari Tapia prepared the meditation “The Family of God”  
This is a synopsis of her message.  
 
The Family of God 
There are only two ways to get into a family: You can either be born 
into it, or you can be adopted into it. God does both for you! It’s 
called being born again, and it’s called being adopted into the family of 
God. In Roman law, during New Testament times, you could disown a 
child you birthed. But if you adopted a child, you were forbidden to 
ever disown that child. God says you are not only born again into his 
family, but he has adopted you, and there is no way he could ever 
disown you. That’s good news! 
 

Youth Sevice August 21 

Maghalie v/d Bunt, President VPCO 
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One of the most important parts of the church is its family-like aspect. 
 
1 Tim. 3:15 but if I am delayed, I write so that you may know how you 
ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of 
the living God, the pillar and ground of the truth.  
 
Family is possibly the most attractive simile describing the church. 
Being a part of the family of God is a great blessing. We all realize how 
important a family is. 
We marry, have children, rear them, & cry when they leave. 
Why, because of the importance of family. 
What are some of the elements of the family that make the family 
really work? 
 
I. In a family we find expectations. 
Jesus has given different talents to different people, & He expects those 
talents to be used. Matthew 25:21 THE lord said to him, ’Well done, 
good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will 
make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’  
 
1. He wants us to grow. 
2 Peter 3:18 but grow in the grace and knowledge of our Lord and 
Saviour Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. 
Amen.  
 
2. He wants us to mature. 
Col. 1:28 Him we preach, warning every man and teaching every 
man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ 
Jesus.  
 
B. God wants us to realize our potential. 
He expects us to do our best. 
 
II. In a family we have forgiveness. 
Jesus is willing to forgive everyone in the family who repents (turns 
away from what they doing wrong). Matthew 18:21-22 Then Peter 
came to Him and said, "Lord, how often shall my brother sin against 
me, and I forgive him? Up to seven times?" [22] Jesus said to him, "I do 
not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven. Jesus 
expects us to forgive one another.  
 
III. In a family there is encouragement. 
Jesus wants us to encourage one another. 
1 Thes. 5:11 Therefore comfort each other and edify one another, just 
as you also are doing. How can we encourage one another? 
a. By properly spoken words. 
b. Togetherness. 
c. Cooperation [working together]. 
d. Manifested love. 
 
IV. In a family there is discipline.  
1. If we are not disciplined, we are not God’s children. 
2. Discipline helps us to become Christ-like people equipped for 
kingdom works 
 
V. In a family we have a support group. 
We need to get together as a group there is no place for lone 
Christians. 
 
VI. In a family problems are worked out. 
Since the church is made up of people, problems are going to arise 
from time to time. 
God wants us to deal with the problems & find the biblical solutions.  
 
According to 1Thes. 5:15  See that no one renders evil for evil to 
anyone, but always pursue what is good both for yourselves and for all. 
 
VII. In a family there is aplace of identity. 
God wants us to know who we are. 

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 

God wants us to realize that we are His children; we are Christians. 
 
VIII. In a family we find security. 
 God wants us to feel secure in His family. 
 
IX. In a family there is acceptance. 
We are to accept one another. 
1. That doesn’t mean we accept what people do that is wrong. 
2. But we accept people in matters of judgment, in weakness of faith, & 
in immaturity. 
 
We must have the attitude of acceptance. According to Mark 12:31 
“you have to love your neighbor as yourself”. 
 
X. In a family we find comfort. 
God is a comforting Father. 
2 Cor. 1:3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, 
the Father of mercies and God of all comfort,  
1. Therefore, God’s family should be a place where we find comfort. 
 
In Conclusion 
I. God’s family is a place of: 
A. Expectations, forgiveness,  
Encouragement, discipline,  
Support, resolution, identity,  
Security, acceptance, & comfort.  
 
II. As the family of God, 
A. Let us be steadfast. Just like the Apostles. 
Acts 2:42 And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine 
and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers.  
B. Let us be responsible. 
C. Let us be aware of the family needs. 

Continued on page 12 
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

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

 
747 7427 
736 7108 
461 5013 
518 0205 
560 0900 
685 3507 

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

 
540 0865 
 
 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
Ds. P. van Bruggen 
Charlottestraat 6-8 
Tel: 462 5045 
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com  
 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

Bij de diensten I 
Inmiddels hebben we voor de tweede keer het avondmaal gevierd in 
de Fortkerk. De eerste keer nog wat onwennig, de tweede keer waren 
we al meer vertrouwd met elkaar. De dienst rond het avondmaal is 
vooral een ontmoeting in geloof met de Heer en met elkaar. We belij-
den dat we in Christus zijn aangenomen tot Gods kinderen. We staan 
daarin niet vrijblijvend maar worden dagelijks opgeroepen dit kind-
schap gestalte te geven met woorden en daden. Bovendien mogen, we 
vol zijn van dankbaarheid waar God naar ons omziet en ons Zijn gena-
de doet ervaren. 
 
Bij de diensten II 
Enkele bijzondere diensten liggen achter ons waar veel voorbereiding 
aan vooraf is gegaan. Inmiddels al wat langer geleden vond de afslui-
tingsdienst plaats van het jeugdkamp op Brakkeput. Omdat de Fortkerk 
dicht was werden onze gemeenteleden verwacht bij de gezamenlijke 
dienst. Helaas was de opkomst van onze Fortleden wat mager. Niette-
min was sprake van een missionaire dienst waarbij veel rand- of niet 
kerkelijke jongeren iets meekregen van het evangelie. 
Laatste zondag waren we in de Fortkerk samen met bestuur, directie, 
leerkrachten en leerlingen van de VPCO scholen voor de start van het 
leerjaar 2016/2017. Het was erg feestelijk om onze jeugd daar te ont-
moeten en actief te zien in de dienst! Het nieuwe leerjaar zal in het 
teken staan van bezinning en beleidsbepaling ten aanzien van de toe-
komst van het Protestants Onderwijs op Curaçao. Het thema van de 
dienst was daarom “Samen sterk staan!” Over bouwen met levende en 
verschillende stenen op het fundament dat Jezus heet. Daar hebben we 
als kerk en school een belangrijke taak in. We wensen VPCO een ge-
zegend jaar toe en de kinderen veel leervreugde…. 
 
Bij de diensten III 
Op D.V. zondag 11 september hopen Carl Renardus en Donna Renar-
dus openbare belijdenis van het geloof af te leggen in de Fortkerk. 
Daaraan is een intensieve voorbereiding vooraf gegaan. Gedurende een 
aantal ontmoetingen hebben we het formulier (onderwijzing) aangaan-
de de geloofsbelijdenis doorgenomen en samen gesproken over de 
persoonlijke keuze, toewijding en roeping ten aanzien van de kerk in 
het algemeen en de Fortkerk in het bijzonder. We hebben in vader en 
dochter een waardevolle broeder en zuster mogen ontdekken met 
visie en liefde voor de kerkelijke gemeente en de samenleving. We zijn 
dankbaar dat zij zich willen voegen bij de schare van belijdende leden 
van de VPG. De dienst van zondag 11 september zal een feestelijk ka-
rakter hebben en we hopen voor iedereen tot stimulans en toerusting. 
 
Overleden Bob Fijnje 
Op Vrijdag 12 augustus vond de uitvaart plaats van Bob Fijnje. Al eer-
der in februari is Bob overleden op de leeftijd van 85 jaar in Miami 
(USA). Hij heeft in zijn leven de wens kenbaar gemaakt bijgezet te zul-
len worden bij zijn familie op de begraafplaats aan de Roodeweg. Zijn 

familie heeft deze wens ingewilligd en zodoende was de ter aarde be-
stelling vanuit de Fortkerk onder belangstelling van vele oude beken-
den en familieleden. Enkelen kennen Bob vanwege zijn actieve leven op 
het eiland en als kerkenraadslid van de Fortkerk. We wensen zijn 
vrouw Vivian en zijn zoon en dochter toe dat zij in het geloof mogen 
volgen ziende op Christus die de goede strijd gestreden heeft en over-
won! 
 
Onze zieken 
Thuis verblijft dhr. Mezas die voor enkele dagen opgenomen was in de 
Thaamskliniek. Omdat inmiddels een hoge leeftijd is bereikt is het ad-
vies om vooral rustig aan te doen. Dat is moeilijk omdat de familie in 
de afgelopen periode getroffen werd door het plotseling overlijden van 
de zoon in Suriname. Toch mag rust en vrede ervaren worden in ge-
loof en is er verlangen naar gebed. We wensen strekte! We denken 
ook aan de broze conditie van dhr. Ferwerda. Gelukkig kan zijn vrouw 
hem in veel ondersteunen en krijgen zij veel hulp uit de omgeving. 
Toch is het ouder worden zeker niet eenvoudig. We wensen geduld en 
veel liefde om elkaar tot hand en voet te zijn. 
 
Vanuit de Kerkenraad 
Na de zomerstop is de Wijkkerkenraad weer bijeen gekomen, we zijn 
blij dat op Joop na iedereen weer op het eiland is. Voor enkelen ligt 
een bewogen tijd achter hen. De Here zegene onze broeders en zus-
ters!  Er konden enkele zaken besproken worden. Ondermeer de plan-
ning van de diensten in de komende periode, de ontwikkeling rondom 
de middagpauzediensten, de voortgang rond de voorbereiding van de 
diaconiezondag, het pastorale werk en de activiteiten rondom de jeugd 
en de kinderen. Verder hebben we een eerste aanzet gegeven met el-
kaar eens na te denken over wat het Nieuwe Liedboek 2013 voor on-
ze Fortkerk kan betekenen en zal op korte termijn een ontmoeting 
plaatsvinden met de organisten om de begeleiding van de samenzang 
op een goede manier af te stemmen, adviezen en ideeën uit te wisselen 
en plannen te maken voor activiteiten rond het orgel. Onze WKR zal 
in de toekomst een (1) vaste afvaardiging hebben naar de CK, Maritza 
zal deze taak op zich nemen. We wensen Maritza wijsheid en zegen 
toe. Het inzicht in de wijkkas gaf reden tot dankbaarheid, we hopen 
dat de bijdragen in voldoende mate blijven binnenkomen. Tot slot kon 
de kerkenraad van harte instemmen met het voornemen van de beide 
aanstaande belijdende leden van onze gemeente en zien we met blijd-
schap uit naar de dienst van 11 september (zie boven). 
 
Ontmoeting Jeugd Fortkerk 
Al eerder hadden we een buitengewoon aangenaam samenzijn met de 
kinderen en jongeren van onze gemeente en enkele ouders. Het voor-
nemen is opgepakt dit nog eens te doen en met elkaar te overleggen 
wat we in de toekomst kunnen betekenen voor het netwerk van onze 
jeugd. We kunnen dan van hen zelf horen waaraan behoefte is; ge-
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Naast orgel en piano kunnen we ook genieten van zangkoren tijdens 
onze kerkdiensten. Bij de Ebenezer zingt een eigen koor elke zondag. 
Bij Emma en Fort wordt van tijd tot tijd een koor gevraagd om te 
komen zingen. Forti Kantando , het TaiZe koor om maar enkele te 
noemen.  
 
Allemaal mensen met veel passie voor muziek en wel voor kerkmuziek 
in het bijzonder. Wij zijn heel dankbaar dat zij bij ons in de kerk willen 
zingen. 
En toch mis ik iets. Ik mis een VPG jeugdkoor.  
Onlangs tijdens de jeugddienst georganiseerd door de Dr.Albert 
Schweitzer School, mochten we genieten van een groot kinderkoor en 
van diverse kleinere zanggroepen. Wat een werk moet dat zijn 
geweest om al die jeugd bij elkaar te krijgen en om al die liederen in te 
studeren. Onze Kerkgangers hebben  genoten van de muzikale 
presentaties. Complimenten voor de organisatie  en de deelnemende 
jeugd! 
Uit de vele positieve reakties is het overduidelijk dat er vraag is naar 
een jeugdkoor.   
Ook tijdens het onlangs gehouden Church Camp zagen we een jeugd 
vol met zang en dans talent. Er werden moderne en populaire gospel 
liederen in het Papiaments gezongen welke tot de verbeelding van de 
jeugd spraken. Ritmisch en met een duidelijke boodschap voor deze 
tijden. 
IK zou graag al deze jeugd en hun talenten vaker in de kerk willen zien 
en niet alleen tijdens speciale jeugd diensten maar ook tijdens de 
wekelijkse zondagdiensten. Is een VPG jeugd koor mogelijk?  
Daar zit muziek in! 
 
Voorzitter A.I.( augustus 2016  )  
Wijkkerkenraad Fortkerk 

Muziek in de Kerk 

 

Muziek in de Kerk dat hoort en komt toch automatisch bij elke kerk 
dienst zou men zeggen. Wat zouden we moeten doen zonder muziek 
in de Kerk. Hoe zouden de diensten zonder muzikale begeleiding en 
omlijsting verlopen ?  
Nee, het orgel en de organist horen en moeten erbij zijn. Liefst met 
een zangkoor erbij. Nog mooier: met meerdere muziek instrumenten 
erbij. 
Een perfecte wenslijst om ons helemaal in de stemming van de 
Eredienst te brengen. 
Helaas komt dit niet zomaar uit de lucht vallen. 
Muziek instrumenten moeten niet alleen onderhouden worden maar 
er moeten ook muzikanten bereid zijn om de instrumenten te 
bespelen. 
De VPG kerken beschikken gelukkig over twee mooie en nog steeds 
goed functionerende orgels en over drie pianos. En gelukkig hebben 
we ook zeer enthousiaste mensen die de gave meegekregen hebben 
om deze instrumenten te bespelen. Wij mogen ons verheugen met 
deze groep bijzondere mensen die ons elke zondag weer muzikaal 
begeleiden.    
De Emma kerk wordt al heel lang muzikaal op de orgel begeleid door 
Jeanette Kroes. Ook de Fortkerk doet vaak een beroep op Jeanette als 
er voor wat voor reden dan ook  ingevallen moet worden.  
Bij de Fortkerk speelt Luutsen de Vries twee maal per maand , soms 
vaker, op het orgel. Luutsen is ook namens de VPG lid van de 
OrgelCommissie van Curaçao . Deze commissie houdt zich bezig met 
oa.de instandhouding van de diverse kerkorgels die Curaçao rijk is.  
Naast Luutsen spelen Sirving Keli, Ben Bolhuis , Marcel Mackelenberg 
en onze nieuwste organist  Djuvaldric Groenenberg in de Fortkerk. 
Sirving Keli speelt ook eens in de maand in de Emma kerk. August 
Winter speelt elke zondag piano tijdens de diensten van de Ebenezer 
Kerk.     
Zonder de medewerking en het enthousiasme van deze bijzondere 
mensen is de muzikale begeleiding tijdens onze Ere Diensten niet 
mogelijk. Wij zijn hen ook veel dank verschuldigd.  

sprekskring, chill-avonden, catechese (?), kookavond of Youth-Alpha. 
We zullen de ouders en jongeren persoonlijk uitnodigen.  
 
Middagpauzediensten 
Graag uw aandacht voor de Middagpauzediensten in de Fortkerk. Tel-
kens op de eerste en de derde woensdag om 12.30 uur tot 13.00 uur. 
Een kort moment van gebed, bezinning en (eenvoudig) zingen. Telkens 
waardevolle ontmoetingen waarbij de samen bidden voor kerk en sa-
menleving. Naast een bijzondere uitnodiging aan alle regerings- en be-
stuursmedewerkers van het Fort is iedereen welkom. In de afgelopen 
maanden was de predikant van de Fortkerk telkens de voorganger, het 
ligt in de verwachting dat we in plaats daarvan meerdere voorgangers 
gaan aantreffen welke zijn verbonden aan de Raad van Kerken. 
 
Weer terug van weggeweest 
We zijn weer blij dat we naast Jaira weer onze vertrouwde Cicely op 
het Fort present zien. Cicely was vanwege ziekte van haar partner voor 
lange tijd in Nederland. Ofschoon er nog altijd zorgen zijn ziet de toe-
komst er een stuk beter uit. De Heer heeft hen geleid en over hen ge-
waakt. Samen met haar vervangster Jaira worden de taken met veel 
inzet gedaan tot zegen voor de VPG en het kerkelijk bureau. 
 
Vanuit Otrobanda 
We zijn inmiddels redelijk op orde en dankbaar dat we onze plek ein-
delijk hebben gevonden. Er is ook wat rust gekomen na een bijzonder 
intensieve periode. Opa is inmiddels weer gezond thuis en de kinderen 
weer vol enthousiasme naar school gegaan. Ons adres staat boven 
waarbij ons telefoonnummer en mailadres waaronder wij te bereiken 
zijn.  
Een hartelijke groet, 
Familie ds. Peter van Bruggen 

Zondag 21 augustus luidde de VPCO een nieuw schooljaar in. Samen 
met kerkleden, gasten, bestuurders, leraren en kinderen stond Ds. Van 
Bruggen stil bij de vergelijking van het bouwen van een huis op zand of 
op een stevig fundament. Hij bracht wat bouwstenen (lego) mee om 
alvast een symbolische start te maken. De Gouverneur die bij deze 
dienst te gast was, kreeg van een van onze kleinsten een ring uitgereikt 
met een heel mooi legosteentje, waar ze erg blij mee was. Met muziek, 
kindergezang en een gedicht van hoop werd het een feestelijke dienst 
waaruit vertrouwen sprak dat we allemaal willen meebouwen aan een 
goed schooljaar voor iedereen. 
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Na de welverdiende zomervakantie begint het kerkelijk leven weer. De 
gebedsgroep is half augustus al begonnen, de andere groepen beginnen 
in september. Ik nodig u allen uit deze bijeenkomsten bij te wonen. Het 
verdiept uw geloofsleven en  het brengt u in contact met andere ge-
meenteleden. Samen staan we sterk en de onderlinge gemeenschap kan 
niet vaak genoeg beoefend worden. 
De Olympische Spelen zijn net achter de rug. Velen hebben een wed-
loop gelopen. Paulus schrijft ook over de wedloop, maar dan die van 
het geloof. Trainen we onze geestelijke conditie? Halen we de finish en 
wel als overwinnaar (in Christus)? Paulus schrijft: “Ik heb de wedloop 
gelopen en het geloof behouden”. De gespreksgroepen en de gebeds-
groep kunnen ertoe bijdragen ons geestelijk leven op peil te houden. Ik 
nodig u allen uit. 
De volgende activiteiten staan in de maand september op het program-
ma: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie 
om tot God te bidden. We leggen Hem onze blijdschap en noden voor. 
We prijzen zijn naam. Er is een korte Schriftlezing en we zingen twee 
liederen. 
 
Gespreksgroep “Wat geloof ik?” 
Deze gespreksgroep komt deze maand bijeen op 1 en 15 september a.s. 
om 19.30 uur in de consistorie. We bespreken de hoofdlijnen van het 
christelijk geloof. We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdag. 
 
Belijdeniscatechisatie 
De belijdeniscatechisatie gaat ook weer van start. We komen elke 
week bijeen, op dinsdag van 20.00 tot 21.00 uur in de consistorie. We 
bereiden ons voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. De eer-
ste keer is 6 september. 
 
Bijbelstudie 
We gaan verder met de Bijbelstudie, met name met de bespreking van 
de Hebreeënbrief. We komen bijeen in principe eens in de 14 dagen op 
donderdag en wel van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De datum 
is 8 september. 
 
Seniorenmorgen 
Op 12 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 
9.30 uur in de consistorie. We ontmoeten God en elkaar. We bespre-
ken een Bijbelgedeelte en we zingen liederen. Er is koffie en fris met 
wat erbij. Deze groep komt eens in de maand op maandagmorgen bij-
een, dat wil zeggen: elke tweede maandag van de maand. 
 
Bij de diensten 
Op 18 september a.s. is onze jaarlijkse startzondag. Door omstandighe-
den is deze wat verlaat. We hopen met God en elkaar het nieuwe sei-
zoen te beginnen. Jong en oud zullen meewerken aan deze dienst. 
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Wijknieuws Emmakerk  

Op 2 oktober a.s. hopen we weer met elkaar het avondmaal te vieren. 
Brood en wijn gaan rond als teken van vrede en verzoening. Door zijn 
Zoon Jezus Christus bracht God vrede en verzoening in onze harten en 
wij mogen dat vieren. 
 
Gemeentevergadering 
Op zondag 18 september a.s. is er na de dienst een gemeentevergade-
ring in  de Flamboyant. O.a. de jaarcijfers en de begroting van onze 
wijkkas en het jaarprogramma woerden toegelicht. U bent allen van 
harte welkom om mee te denken over het wel en wee van onze wijkge-
meente. 
 
Zangdienst 
Op 16 september is er weer een zangdienst in onze Emmakerk en wel 
van 19.30 tot 20.30 uur. We zingen bekende liederen en we loven God. 
Er is ook een korte meditatie. Liederen kunt u opgeven bij mij. In prin-
cipe is er elke vierde vrijdag van de maand een zangdienst. 
 
Huwelijksjubileum 
Op 26 juli j.l. waren br. Wilfried Humphrey René en zr. Lilian Caroline 
René-Kampe 60 jaar getrouwd. Een hele mijlpaal. Ze vierden dit jubil-
eum met hun kinderen en kleinkinderen en verdere familie. Hun hu-
welijk is destijds ingezegend door ds. Mietes in de Fortkerk. We felic-
iteren hen hierbij van harte en we wensen hun Gods zegen toe voor de 
toekomst. 
 
Geboren 
Op 8 juli is Abbygail Grace Carmen geboren, dochtertje van zr. Denise 
Schrader en br. Amos Agard. We wensen hun geluk met de geboorte 
van hun dochtertje. We bidden, dat God haar in de toekomst nabij is 
en zegent. 
 
Belijdenis en doop 
Op 31 juli deed Anthony Devid belijdenis van zijn geloof en werd zijn  
dochtertje (en van zijn vrouw Jennifer Keerdijk) Jordyn Faith Chanel 
gedoopt. We wensen hun van harte geluk hiermee en ook voor hen 
bidden we om een zegen in de toekomst. 
 
Aanbieding boek 
Op 4 augustus werd na de dienst het boek van ds. Jan Jonkman aange-
boden, getiteld “De Kerk. Los-koppelen of aan-haken”. De opbrengst 
van de verkoop van het boek is bestemd voor de Emmakerk. We zijn 
ds. Jonkman hier zeer erkentelijk voor. Ds. Jonkman heeft een rijke 
pennenvrucht. Regelmatig schrijft hij boekjes en essays. Enkele van hen 
zijn te koop bij de Kas di Beibel, Gaitoweg 2. 
 
Onze zieken 
We gedenken in ons gebed zr. Stella Beers-de la Paz. Zij ligt al weken 
op bed na een beenbreuk. We denken ook aan br. Kenneth Pietersz, 
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Nieuws Jet 

die ernstig ziek is. Ook is br. Teo Marion in onze gedachten. We 
dragen al onze zieken op aan God. 
 
Een vriendelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh. 

De doop van Jordyn Faith Chanel  Devid 

De nieuwe preses van de VPG tijdens zijn kennismakingswoord 

” 

De presentatie van het nieuwe boek van ds. Jan Jonkman-em 

Vergeten,,,, 
hebt u daar ook weleens last van? 
Ach, helemaal Vergeten! Het Woord van God geeft ons veel 
voorbeelden van mensen die vergaten, met de meest nare gevolgen 
soms. Wat zou Jozef niet veel onrecht bespaard gebleven zijn als de 
schenker hem niet was vergeten in de gevangenis. Of Petrus, die 
vergeten was dat de Heer hem gewaarschuwd had dat hij Hem zou 
verraden als hij niet zou waken en bidden. Later zou hij schrijven: “ik 
tracht door herinnering uw zuiver besef wakker te houden om aan de 
woorden te denken, die tevoren gesproken zijn’. Deze man met bittere 
ervaring, roept ons op om toch vooral niet te vergeten wat de Heer te 
zeggen heeft. Wat we zelf presteren, dat moeten we maar snel weer 
vergeten. Paulus zegt het ergens zo:” Vergetende wat achter mij ligt, 
doe ik maar één ding…ik jaag naar het doel…. naar 
Jezus”. Hem mogen we niet uit het oog verliezen, Zijn werk nooit 
vergeten. 
Ook vandaag vraagt Hij het ons weer:” Doet dit tot Mijn gedachtenis”. 
Loof de Heer, want Hij is goed……voor ons. 
 
DIENSTEN. 
In de Dienst van 7 augustus vierden wij het Heilig Avondmaal. Na de 
Dienst stelde onze preses br. Ralph James zich voor aan onze 
Gemeente. 
Daarna presenteerde ik het boek van ds. Jan Jonkman. Het boek heet 
“DE KERK: loskoppelen of aanhaken”. De opbrengst van het boek is 
voor de Emmakerk. 
De eerste druk telde 30 exemplaren. Ze zijn alle 30 al uitverkocht. De 
opbrengst is Naf 400,-. Wilt u nog een boek bestellen, dan kan dat bij 
mij. (Jet Baank 7676920). 
 
JONGELUI. 
Ja, aan alles komt een eind, ook aan die grote vakantie. Jullie zijn weer 
opgestart. Hoe was die start? Viel het een beetje mee? Vooral dat uit 
bed komen zo vroeg. Heel veel succes met het opstaan, het 
schoolritme, je huiswerk strak bij houden. Je weet, dat is heel 
belangrijk…. 
Steuntje: Heel de weg naar de hemel is de hemel, want Hij heeft 
gezegd:”Ik ben de weg”. 
Warme, Christelijke groeten ; 
namens de Kerkenraad; 
 
Henriette (Jet) Baank. 

De handoplegging en zegening bij de belijdenis van br. Anthony Devid 

Het jaarprogramma van de Emmakerk staat op pagina 12.  
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September 2016: 
Thu. 1st       Soup Kitchen 
Sun. 4th       Worship Service of Holy Communion  
Wed. 7th     Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 8th      Soup Kitchen 
Sun. 11th     Worship Service of Praise led by LP., D. Lopes 
Wed. 14th   Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 15th    Soup kitchen 
Sat. 17th         Theological Conversation  
Sun. 18th     VPG Joint Youth Worship & Women’s Group Treasure  
  Tree 
Wed. 21st    Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 22nd     Soup Kitchen 
Sun. 25th      Worship Service of Bible Study  
Wed. 28th    Bible Study & Prayer Meeting   
Thu. 29th     Soup Kitchen 
Fri. 30th       Culture Week Celebration   (dia di kultura) 
 
October 2016: 
Sun. 2nd       Worship Service of Holy Communion 
Wed. 5th      Bible Study and Prayer Meeting        
Tue. 6th        Church Board Meeting 
Sun. 9th        Worship Service of Praise led by LP., Y. Isidora-Gumbs 
 

Ebenezer Church  activities 
program for Sep/Oct 2016 

1 Tim. 3:4-5 one who rules his own house well, having his children in 
submission with all reverence [5] (for if a man does not know how to 
rule his own house, how will he take care of the church of God?) 
 
Christian workers and volunteers sometimes make the mistake of 
thinking their work is so important that they are justified in ignoring 
their families. Spiritual leadership, however, must begin at home. If a 
man is not willing to care for, discipline, and teach his children, he is 
not qualified to lead the church.  The church works well when the 
family aspect is working well and we have the promise of God’s 
blessing! 
 
Please take a few minutes and reflect on the condition of your family. 
Contrast your family with the family as God created it. Look at the 
areas where sin has impacted your family. Ask the lord to pour out his 
grace upon your family, so that it can be restored to what he originally 
intended. God bless you as you do so. 

Ebenezer news continued from page 7 

Celebration of Bro. Desta and Sis. Yvonne 

De Emmakerk hoopt in dit seizoen de volgende activiteiten te 
ontplooien: 
18 september 2016: startzondag 
18 september: gemeentevergadering, na de dienst (ca. 11 u), 
Flamboyant 
 
1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van 
19.30-21.00 uur; start: 8 september 2016. Onderwerp: Brief aan 
de Hebreeën 
 
1x per 14 dagen gespreksgroep “Wat geloof ik?” in de 
consistorie op donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 1 
september 2016 
1x per week gebedsgroep in de consistorie , op dinsdag van 
19.00-20.00 u; start: 16 augustus 2016 
 
Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij 
de jeugdpredikant. Eerste keer: 31.8.16, van 18.30-19.30 u in de 
consistorie van de Emmakerk, 1x per 2 weken. 
Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de 
predikant; elke dinsdag van 20.00-21.00 uur in de consistorie. 
Eerste keer: 6 september.  
 
Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen 
van 9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 12 september 2016 
 
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de 
Emmakerk van 19.30-20.30 u, te beginnen op 16 september 
2016; volgende data: 14 oktober, 25 november, 27 januari 2017, 
24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni 
 
Gezin-school-kerkdienst  6 november 2016(?) (Marnix school), 
26 maart 2017 Dividivischool 
 
Half december 2016: 18-21 u: seniorenkerstfeest (in de 
Oleander)(datum nog onbekend) 
 
25 december: kerstdienst, waarin de kinder/jeugdkerstviering? 
3 gezamenlijke VPG-jeugddiensten, afwisselend in een van de 
kerken; eerste dienst: 13 november: Fortkerk  
 
Regelmatig organiseert de activiteitencommissie een activiteit, 
zoals een wandeling, een excursie, een lezing, een 
gedichtenavond, etc. Daartoe worden nadere voorstellen gedaan 
door deze commissie. 
Bv. Baaidag voor de hele gemeente in september 
Thee- en spelletjesmiddag voor de hele gemeente in oktober 
Jeugdkampeerweekend in Lagun met aansluitend 
gemeentezondag mei 2017 
Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandabou 
november 2016 
Diverse fundraisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de 
Emmakerk, te organiseren door een fundraisingscommissie. Te 
denken valt aan concerten, bake and soup sales, etc. 
 
We nodigen u/jij allen uit om aan deze activiteiten deel te 
nemen! 
Wijzigingen voorbehouden 
 

Jaarprogramma Emmakerk 
2016/2017 
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Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter:  
Sigma Wiel  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 diaconie zijn van 
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. 
Diaconie VPG 

gegeten. Ik sta versteld, omdat het al 6 uur was, begin van de avond. 
Hoe kan een jongen van 13 de hele dag niet hebben gegeten? Ik had 
hem wel wat sap gegeven, maar wist niet dat hij niet gegeten had. Op 
dat moment ga ik de keuken in en ga een hamburgerbroodje voor die 
jongen maken met een glas sap er bij. Moeder kijkt zo begerig naar het 
broodje van die jongen, dat ik haar ook een broodje aanbied met een 
glas sap. 
In dit geval krijgt moeder onderstand en helpt enkele uren met schoon 
maken bij mensen thuis. 
Ik had met 2 jongens van 13 en 15 jaar afgesproken dat ze de blaadjes 
van de Mango boom bij mij in de tuin komen helpen weg harken en in 
zakken doen om weggegooid te worden. Ondanks dat ze het niet 
willen, geef ik ze altijd een bepaald bedrag aan geld voor hun hulp.  
Ik haalde ze op en zag de moeder en vroeg haar of ze ook mee wilde. 
Dan hoefde ze niet alleen thuis te blijven. Tijdens de rit naar mijn huis, 
maakte ik de opmerking dat ik voelde dat ik honger had. Ik had die 
ochtend 2 gekookte eitjes gegeten en een kopje koffie gedronken, en 
voelde honger. Een van de jongens zei tegen mij, tante ik heb 
vanochtend niet gegeten. Zijn broer reageerde, je bent niet de enige 
die nog niet gegeten heeft. Ik vroeg aan de moeder, is het waar? Ze zei 
ja, we hebben geen van allen gegeten, er was niets in huis. Ik maakte 
me zorgen, want het was al 13.30 uur. De moeder zegt nog tegen mij 
dat ik me geen zorgen hoefde te maken. 
Ik ging naar een Portugese winkel en gaf een van die jongens geld om 
wat brood te kopen. Gelukkig had ik die dag ervoor een grote pan 
kippensoep gemaakt. Ik maakte soep warm en gaf hun de soep met 
brood te eten. Zo hadden ze tenminste wat warms en voedzaams naar 
binnen. In dit gezin deed moeder wat ze kon om het hoofd boven 
water te houden. Als ze een klus kreeg, nam ze die aan. Vader was niet 
in beeld. 
Zo kan ik veel verhalen vertellen waar kinderen met honger naar 
school gaan.  
Ik ken sommige scholen die de kinderen voordat de school begint een 
ontbijt aanbieden, maar lang niet alle scholen doen dat. 
Dit zijn enkele verhalen van Banda Ariba.  
Ik weet niet hoe het met Banda Abou gesteld is. 
Als ik aan het Heilig Avondmaal deel neem denk ik aan al die kinderen 
die niet eens dat klein stukje brood tot zich kunnen nemen. Ik bid 
extra voor ze.  
We collecteren vaak voor voedsel pakketten en we vullen en delen 
maandelijks  voedsel pakketten uit. 
Als diaken zie je veel leed. Een oudere mevrouw met haar 2 volwassen 
zoons in een klein FKP huis. Alle 3 met een psychisch probleem. 
Moeder slaapt op de grond samen met een zoon op een matrasje. De 
kamer is te klein voor een 2 persoonsbed. Het zou goed zijn om een 
stapelbed in de kamer te plaatsen. Ze hebben geen toiletdeur. Als 
meubels hebben ze oude tuinstoelen. 
 
Wat ik aan u allen wil vragen is, Ik weet dat u nu al gul geeft, maar als 
het collectezakje van de Diaconie langs gaat, wilt u alstublieft toch een 
extraatje in het zakje doen? 
Zoals dominee Peter van Bruggen tijdens zijn preek op 7 augustus jl. 
zei tijdens het Heilig Avondmaal, dat brood geef je met geopende hand, 
brood en voedsel geven. Dat is de hand uitstrekken naar een ander. 
Een geopende hand en niet een gesloten hand 
Wij geven naast voedselpakketten ook geestelijke hulp, door middel 
van een gebed en danken God voor wat we kunnen geven en wat zij 
hebben ontvangen. 
 
We weten van deze mensen, maar er zijn zoveel anderen die niets 
hebben. Als diaken kom je bij mensen die niets hebben. Niet alleen de 
kasten in de keuken zijn leeg, maar het huis is ook leeg. Soms is er niet 
eens een stoel om op te zitten. Het is triest erg triest om te zien. Maar 
we kunnen niet iedereen helpen. We kunnen het niet alleen, we doen 
het namens u en hebben uw hulp nodig. 
 
Alvast bedankt en Gods rijkste zegen voor u allemaal 
 
Anna Petrona (Diaken van de Fortkerk) 

Hoe kunnen we (diaconie) dit oplossen? Het is triest. 
 
In plaats dat het probleem zich oplost, wordt het erger.  
Je komt regelmatig kinderen tegen die niet hebben gegeten, omdat er 
niets te eten was in huis. 
Voorbeelden die ik persoonlijk mee maak. Ik help kinderen op school 
met nivo lezen. Ze kijken raar uit hun ogen en kunnen zich niet 
concentreren. Als je apart met ze praat, nemen ze je in vertrouwen, 
“hamber tante” (honger tante). Je vraagt dan, heb je niet gegeten, nee 
tante. Waarom niet? Omdat er niets te eten was thuis tante. Wat moet 
je dan doen? Je denkt even en loopt daarna naar het hoofd van de 
school en vertelt wat er aan de hand is. Het hoofd roept het kind en 
vraagt hetzelfde en krijgt het zelfde antwoord. Blijkt dat ze vaker met 
honger naar school gaan. Ze zitten achter in de klas, omdat ze niet mee 
kunnen met de lessen. Vaak ga je langs de klassen, zie je dat ze met hun 
hoofd op hun armen zitten te slapen. Vraag je jezelf af of zo een kind 
het zal redden eind van het schooljaar 
Gelukkig is het een school waar gekookt wordt. Een maaltijd voor een  
kind kost fl. 2,50 per maaltijd en voor de hele maand is het fl. 10,=. Het 
kind krijgt het geld van het hoofd om een maaltijd te bestellen. Maar 
dat kind heeft nog een broer op diezelfde school. Die krijgt ook fl. 2,50 
van het hoofd. Maar die zegt als je vader zijn loon krijgt, wil ik mijn geld 
terug. 
Vader heeft geen vast werk. Hij werkt in een tuin. Dat is zwaar 
werken. Dat heb ik met eigen ogen gezien. Ze moeten als er geoogst is, 
hun waar verkopen. Dat gaat lang niet altijd goed.  
Ik moedig vader aan om naar school te gaan en er over te praten. 
Vader wil niet. Hij schaamt zich en denkt dat het hoofd aan zijn uiterlijk 
kan zien dat hij niet kan lezen of schrijven. Dan spreek ik met de vader 
af dat hij begin van de maand probeert om de jongens Fl. 20,= naar 
school mee te geven. Dan weet je zeker dat die jongens rond 11.30 
een porti eten krijgen. Het is niet veel, een klein foambakje met een 
warme maaltijd. Hij gaat akkoord, maar moeder mag het niet weten. 
Over het waarom wil hij niet praten. Later krijg ik van de kinderen te 
horen dat moeder het geld dan neemt om andere zaken mee te 
betalen. Achteraf is moeder er inderdaad achter gekomen en inderdaad 
het geld moest aan haar gegeven worden, omdat er stroom gekocht 
moest worden. Zo zijn we terug bij af. Moeder werkt, maar verdient fl. 
400,= per maand en daarvan moet ze nog busgeld betalen als ze geen 
lift kan krijgen. 
Deze school verkocht ook eten aan particulieren, om zo extra geld te 
genereren om eten voor de kinderen te koken, want fl. 10,= per maand 
was niet genoeg. Dus kocht ik ook wel eens eten en betaalde altijd iets 
extra en zei dat als er een kind was die geen eten had, dat ze dan van 
dat extra geld, dat kind eten moesten geven. 
Een andere jongen komt bij mij voor extra begeleiding. Moeder belt 
(belt niet, stuurt een bericht om haar te bellen) of haar zoon nog langer 
kan blijven, omdat ze onder weg naar huis is. Moeder komt aan, heeft 
haast maar blijft praten en vertelt dat ze brood en beleg moet gaan 
kopen, omdat haar zoon nog niet had gegeten. Hoe zo nog niet gegeten 
vraag ik. Nee, er was die ochtend niets in huis, dus had die jongen niet 
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Centrale Kerkenraad 

From our preses 
 Br. Ralph L. James 

 

 
 

Introductie voorzitter 
Centrale Kerkenraad Verenigde Protestantse Gemeente (VPG) 
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Emmakerk 

 
 
 

*********************************************************** 
Beste Broeders en Zusters in Christus, 
Een hele goede morgen op deze prachtige zondag ochtend. Graag 
maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij aan u allen voor te 
stellen. Mijn naam is Ralph James. Sinds 7 februari van dit jaar ben ik 
aangesteld als Preses van de Verenigde Protestantse Gemeente van (de 
VPG) Curaçao. Het is voor mij een grote eer om de Protestants 
Christelijk gemeente op dit eiland te mogen dienen in deze functie en 
dit zeg ik in alle bescheidenheid. 
  
Hoewel ik sinds mijn aanstelling als Preses diverse Diensten heb mogen 
meemaken in deze Kerk, is dit de eerste keer dat ik in deze 
hoedanigheid het woord tot u mag richten. En dat doe ik dan ook met 
veel plezier. 
  
Als we de Kerkorde open slaan dan lezen wij al in artikel 1 lid 1.2 dat 
de VPG uit één Kerk bestaat welke voort is gekomen uit een fusie van 
de Fortkerk, de Hervormde Gemeente, de Lutherse Gemeente, de 
Emmakerk en de Ebenezer Church. M.a.w. de VPG kent één Kerk 
waarbij het Protestant Christelijk geloof wordt belijd op drie locaties 
of in drie Kerkgebouwen. 
  
Eén van de zaken de mij het meest boeit in mijn functie als Preses van 
de VPG zijn de verschillen in de wijze waarop de drie Wijkgemeentes 
het Protestant Christelijke Geloof in de praktijk uitoefenen. Dat komt 
op vele wijze tot uitdrukking zoals o.a. in de opbouw en ook in de duur 
van de Dienst, die bij de ene kerk wat langer duurt dan de die van de 
anderen. 
  
Ook in de Kerkelijke vergaderingen in de drie kerken vallen de 
verschillen op. Aan de andere kant zie ik grote overeenstemming 
binnen de VPG als het gaat om de passie waarmee gezagdragers van 

alle drie kerken, sommigen gedurende al vele jaren, zich inzetten voor 
de Missie van de Kerk hier op Curaçao. De afgelopen maanden heb ik 
het genoegen gehad om een aantal zeer gedreven gemeenteleden van 
de Emmakerk van heel dichtbij mee te mogen maken. Een ding is mij 
hierbij opgevallen, bij velen van hen is er zeer zeker absoluut geen 
gebrek aan energie en toewijding. 
  
Eén van de belangrijkste onderlinge bindende factor binnen de VPG 
vind ik het feit dat alle drie Wijkgemeentes in één God geloven als 
Schepper van Hemel en aarde en in Jezus Christus als de enige weg 
naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Alle drie gemeentes 
onderschrijven de Protestants Christelijke Principes. 
 
Voor God de Vader zijn wij allen zijn kinderen, want GOD maakt geen 
onderscheid tussen personen. Dit lezen we in Romeinen 2 vers 
6. Verder lezen we in Matheus 18 vers 20: “Want waar twee of drie 
vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen”. Dit 
bevestigt ook de gelijkwaardigheid tussen de drie Kerken in de VPG. 
  
Ik kijk uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking, niet 
alleen tussen alle drie Wijkgemeentes onderling en tussen de Wijken 
en de Centrale Kerkenraad, maar ook en vooral tussen de 
gemeenteleden onderling, want samen staan wij sterker in het beleven 
en het uitdragen van ons Protestants Christelijk Geloof. 
  
Mijn streven is om de eenheid binnen onze Kerk, rekening houdend 
met onze culturele verscheidenheid wat kenmerkend is voor de VPG, 
verder uit te bouwen en dit alles gericht op het gezamenlijk dienen van 
onze Heer. Dit betekent dat wij niet alleen Zijn boodschap van hoop 
en liefde gezamenlijk moeten blijven verkondigen, maar ook daar waar 
mogelijk en waar nodig steeds de daad bij het woord voegen door het 
samen helpen verzachten van het leed van de medemens in onze 
samenleving. 
  
Tenslotte, wens ik u allen een fijne zondag verder en een gezegende 
week toe.  
Be Blessed. 

 

 
 

De kerkgangers verlaten de Fortkerk na de VPCO startdienst 
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Nieuws van de Jeugdpredikant 

De zomervakantie zit er weer op. In Nederland ben ik gewend aan 
lange lome zomerse weken waarin alles op een laag pitje staat. Maar 
hier, op Curaçao, lijkt het wel alsof alles gewoon doorgaat. Het is hier 
natuurlijk altijd zomer, voor Nederlandse begrippen dan, dat maakt 
ook dat mijn tijdsbeleving anders is. In ieder geval zijn de scholen weer 
begonnen en op veel scholen is het nieuwe schooljaar geopend met 
een viering. Een moment van markering, een nieuw schooljaar is 
begonnen, een nieuwe start, een nieuw begin. Wat verwacht je van dit 
nieuwe begin? Wordt het een druk jaar, een beetje spannend 
misschien, omdat je examen moet doen, of verwacht je eigenlijk niet 
veel nieuwe dingen, verwacht je dat alles op de oude manier door zal 
gaan. In ieder geval wens ik jullie allemaal veel succes in het nieuwe 
schooljaar, dat je dromen, wensen en verwachtingen uit zullen komen.  
 
Niet alleen op de scholen wordt een nieuw begin gemaakt, ook het 
kerkenwerk wordt weer opgepakt nu de zomerstop voorbij is. De 
startzondag wordt gevierd, nieuwe ideeën worden ontwikkeld. De 
Jeugdraad denkt ook volop na over de invulling van het jeugdwerk van 
de drie VPG-kerken. Maar we blikken ook terug. In de zomervakantie 
hebben we Church Camp gehouden op Brakkeput. Zondag 17 juli 
werd deze afgesloten met een gezamenlijke VPG-viering.  
(zie foto. Red.) 

Het thema van Church Camp 2016 was ‘Emoticons’, naar de icoontjes 
die Whats App berichtjes vaak vergezellen. De Bijbel staat vol met 
emoties, Mozes is bang dat hij geen goede leider is, Hanna en Sarah zijn 
verdrietig omdat ze geen kinderen krijgen. David is beschaamd en voelt 
zich schuldig na zijn overspel met Batseba en de moord op Uria. En 
ook Jezus laat zijn emoties zien, woede omdat in de tempel de handel 
belangrijker lijkt te zijn dan gebed, verdriet om de dood van zijn goede 
vriend Lazarus. We hebben allemaal emoties, en soms lopen deze hoog 
op. Met de kinderen zijn we aan de slag gegaan met verschillende 
emoties, die zij in de kerkdienst hebben gepresenteerd.  
 
Emoties, ze komen en gaan en soms gaan ze met ons op de loop, wij 
zijn maar mensen en soms gaat er wel eens iets mis, maar we weten 
dat we bij God altijd verder kunnen. Hij geeft ons altijd een tweede 

Jeugd 
De Jeugdraad 
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
              tel: 674 0111 
 
Farida Da Costa Gomez    tel: 526 1566 
 
Ludmilla Sampson       tel: 527 9173 
 
Wilma Kwintenberg       tel: 518 0205 

 
Adres: Seroe Bottelier 29 
mariellevanwaardenberg@gmail.com 
 
faridadcgomez@hotmail.com 
 
lsampson5719@gmail.com 
 
wilmakwintenberg@gmail.com 

kans, zelfs een derde, vierde, vijfde. Bijzonder eigenlijk, wij mensen 
zouden dit niet nemen, maar God doet dit wel… God houdt altijd het 
visioen van een goede wereld voor ogen en daar heeft Hij ons bij 
nodig. Daarom wil ik afsluiten met het gedicht ‘Visioen’, geschreven 
door Greet Brokerhof – van der Waa. Zij schrijft voor Oase-magazine, 
dat is de methode voor dagopeningen die de VPCO-scholen gebruiken 
op het voortgezet onderwijs. Bij een nieuw begin hoort een visioen, je 
verwacht iets van het leven, je verwacht dat je inspanningen beloond 
zullen worden. Ik wens u en jullie een gezegend nieuw kerkelijk jaar 
toe. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg 
 

Visoen 
Leven is soms zweven 

op de vleugels van de hoop 
ook al zit je levensdraadje 
wel eens stevig in de knoop. 

 
Het is dromen en verwachten 
dat er ooit een wereld komt 

waar geweld zal zijn verdwenen 
en de roep om wraak verstomd. 

 
Leven dat is zeker weten 

dat de wereld hard kan zijn. 
Maar een mens kan verder kijken, 

ook al doet het leven pijn. 
 

Dan gelooft hij in een wereld 
waar een slang speelt met een kind. 
Waar geluk hem toe zal lachen 
en de mensheid vrede vindt. 

Presentaties door de jeugd tijdens de afsluitingsdienst op 17 juli 
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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 
2015 over op  
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar 
en uw naam of betaal contant op 
het kerkelijk bureau.  

               Recreatiepark Ben’s dream de Rimboe  

   ligt midden in de Veluwse bossen. Goed                                                              
 uitgangspunt voor uw vakantie in Nederland. 
      Wel eens gedacht aan een eigen chalet of tweede    
huis met koop- of huurgrond? 
  

Ben en Mia Oppelaar 
Hoenderloo, 0031 553781793, www.derimboe.nl 

Verkoop en verhuur van chalets  

Verkoop 

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

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

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

Cadeaupakketjes Fortkerk, Le-
vendMonument  
 
* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, 
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket 
Fortkerk en Handelskade 
* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langen-
feld 
* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Bree-
baart 
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk 
* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, 
verschillende maten 

 

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

Professioneel gemaakt en prachtig, gede-

tailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een 

hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop– , 

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk 

voor uw bedrijf. Bij afname van grotere 

aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

 
 
 
 

Deze ruimte is beschikbaar 

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar. 
Deze aanbieding is weer gestart ! 
Op een zaterdagochtend komen we bijeen: samen ‘zitten’ - wie weet 
‘ontdekken’ van iets waarvan je je niet zo bewust bent.  Het uitwisselen van 
gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op papier of op 
een andere door u / jou zelfgekozen wijze uitdrukking geven aan je ervaring.  
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele mensen hebben zich al aangemeld; er is nog ge-
noeg ruimte voor nieuwe deelnemers! 
 
De exacte datum wordt gekozen n.a.v. de voorkeursdatum van de deelnemers. 
De bijdrage voor wijkfonds van de Fortkerk is pp F 25,-- 
Voor opgave en meer informatie: Maria Muller, tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: mariamullerdidi@gmail.com 

 De Diaconie heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 

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

voor de aanschaf 
van voedselpakket-
ten voor de minder-
bedeelden. We 
denken aan een 
bedrag tussen de 
1.000 en 1.500 
gulden. 
 
Geinteresseerden 
kunnen bellen naar 
Hanco de Lijster 
Tel. 510-4753. 
 


