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De torrie van Mattie
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Het evangelie van Matteüs in straattaal
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg

De torrie van Mattie, dat is het evangelie van Matteüs
in straattaal. In 2011 schreef jongerenwerker Daniel
de Wolf deze hervertelling voor zijn eigen doelgroep, straatjongeren uit de Rotterdamse achterstandswijk de Millinx. In de Millinx wonen tientallen
nationaliteiten, Antillianen vormen de grootste
groep. Vijftien jaar geleden heeft de Wolf samen
met opbouwwerkers, buurtbewoners en de gemeente Rotterdam een jongerencentrum opgezet
in deze buurt, die destijds bekend stond als de
meest beruchte buurt van Nederland. De Millinx,
een gebied van zeven straten, was een no-go area.
Schietpartijen, drugshandel, prostitutie,
groepsverkrachtingen,
extreem geweld, waren gewoon
geworden in dit gebied. De politie stond vaak machteloos, werd
zelf met geweld uit deze buurt
verdreven. De Millinx was een
getto, waar iemand die hier niet
thuis hoorde, niet welkom was.
Midden in deze buurt begon
Youth for Christ een jongerencentrum, ‘The Mall’, om de jeugd
te bereiken met het evangelie.
Midden in deze buurt ging Daniel
de Wolf wonen met zijn gezin.
In zijn boek: Jezus in de Millinx
beschrijft de Wolf de ontwikkeling van The Mall. De manier van
aanpak bleek een succes te zijn. Jongeren wisten de
weg naar The Mall te vinden, beschouwden het als
hun eigen plek, een plek waar ze veilig waren en
zichzelf konden zijn. Dat is heel bijzonder, want de
jongeren uit de Millinx stonden bekend als zeer
problematisch, onbereikbaar, vaak extreem gewelddadig, ze hebben weinig inlevingsvermogen en geen
gewetenswroeging. Men is begonnen met twee
parttime krachten en een handjevol vrijwilligers. Vijf
jaar later was het team gegroeid tot twaalf betaalde
krachten, vijf diaconaal werkers, zeven stagiaires en
vijftig vrijwilligers. In Rotterdam worden door het
werk van Youth for Christ honderden jongeren
bereikt. Media, politici, ambtenaren, beleidsmakers,

voorgangers, welzijns- en jongerenwerkers uit binnen- en buitenland bezochten The Mall om te zien
waaruit hun succes bestond. Het concept van the
Mall heeft zich ook verspreid buiten Rotterdam, in
een tiental andere Nederlandse steden zijn jongerencentra als The Mall ontstaan.
Voor de buitenwereld komt zo’n snelle groei wellicht over als een succes-story. Kennelijk weet YfC
een snaar te raken die eerder niet beroerd was, wisten de Wolf en zijn medewerkers door te dringen
tot deze gesloten doelgroep. In het boek Jezus in de
Millinx beschrijft de Wolf ook de
keerzijde van het succes. Het zijn
moeizaam behaalde successen,
meestal is het moeilijk en ondergewaardeerd werk. Wij christenen
willen te snel oogsten, is zijn conclusie, we vergeten zo vaak dat
vooraf eerst gezaaid en daarvóór
zelfs nog stenen geraapt moeten
worden om de grond vruchtbaar
te maken. Het werk in The Mall
vergelijkt hij met stenen rapen:
moeizaam en zwaar. De problemen waarmee jongerenwerkers en
vrijwilligers te maken krijgen zijn
enorm. De jongeren waarmee zij
werken zijn jarenlang opgegroeid
zonder vaste structuur en dat verander je niet zomaar als relatieve
buitenstaander. Deze jongeren hebben een lage eigenwaarde, ze kampen met minderwaardigheidsgevoelens. Keer op keer worden jeugdwerkers en vrijwilligers getest op betrouwbaarheid. Ze proberen je
uit en ze zijn onvoorspelbaar. Heb je een keer een
goed contact gemaakt, dan wil dat niet zeggen dat
dit de volgende keer weer vanzelfsprekend is. Deze
jongeren hebben gedragsproblemen ontwikkeld die
gericht zijn op overleven.
Het werken met deze jongeren vergt een lange
adem en een lange termijnvisie. De Wolf zet in op
navolging van Christus, hij wil Jezus presenteren in
woorden en daden. Liefde is de drijfveer van het
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werk in The Mall, de jongeren worden geaccepteerd om wie ze zijn, zij
krijgen de onvoorwaardelijke liefde van medewerkers toebedeeld. Men
sluit aan bij wat de jongeren beweegt zonder ze te veroordelen. Dat is
niet makkelijk, want hun harde beatmuziek waarin de gettocultuur verheerlijkt wordt, de misdaden die ze hebben begaan, staan juist vaak
haaks op de liefde die je wilt verkondigen. Aansluiten is nodig om het
vertrouwen van de jongeren te kunnen winnen, pas dan kun je het
over geloven hebben. “Onze visie en passie is Jezus bekend te maken
door Jezus na te leven en dus vóór te leven aan de wereld om ons
heen. Wij willen van evangelisatie een leefstijl maken. Wij geloven dat
Jezus in ons leeft, door ons werkt en zo brengen wij door ons zijn alleen al, door onze non-verbale communicatie, door onze houding en
ons doen, iets van Jezus in onze omgeving, we brengen Jezus in de
buurt.”
De onvoorwaardelijke liefde en het doorzettingsvermogen hebben hun
vruchten afgeworpen. Uit het werk van The Mall in de Millinx is een
eigen kerk voortgekomen, de Thugzchurch: kerk voor ‘tuig’. De jongeren hebben zelf gevraagd om een gebedsmoment, een bijbellezing, een
zegen. Zij wilden hun leven aan God geven, zo is deze kerk ontstaan.
Daniel de Wolf is voorganger geworden van deze kerk, zo is de straatbijbel ontstaan. Omdat het koninkrijk van God een belangrijk visioen is
voor de Wolf om zijn werk vol te kunnen houden is hij begonnen het
evangelie van Matteüs in straattaal te vertalen.
Straattaal is een mengelmoes van Papiaments, Surinaams, Marokaans,
Nederlands en Engels. Een torrie is een verhaal, Mattie is de afkorting
voor Matteüs, maar betekent ook vriend. Een broer is een ruman en
patta’s zijn schoenen. Door de jongeren in hun eigen taal aan te spreken komt de boodschap binnen, kunnen zij de revolutionaire boodschap van Gods genade en liefde begrijpen. De vertaling wordt gevolgd
door een korte ‘Explanation’, waarin de leefwereld van de straatjongeren betrokken wordt. Jezus wordt geboren in een achterstandswijk.
Jezus verenigt, Hij maakt geen onderscheid. Iedereen is welkom in zijn
koninkrijk: blank, zwart, Turki, Suri, Mocro, Anti, Bakra, Molukku, Afri,
Chino, dat is revolutie! En de apostelen zijn Jezus’ matties.
De straatbijbel is in Nederland heel populair geworden. Niet alleen
straatjongeren werden er door gegrepen, ook door voorgangers en
jongerenwerkers in de gevestigde kerken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de straatbijbel. De torrie van Mattie verscheen in 2011, mijn
editie uit 2015 is de elfde druk! Inmiddels heeft de Wolf ook een vertaling gemaakt van Genesis: Genesis. Hoe die torrie begon en van David en
de psalmen: David: greatest hits and misses. De kracht van de straatbijbel
is de helderheid van de boodschap. De Wolf weet feilloos de tijdloosheid van Jezus’ boodschap naar boven te halen en in onze tijd neer te
zetten, het is een boodschap die ons nu nog altijd aanspreekt en die wij
ook nu nog steeds nodig hebben.
Het onze Vader in straatttaal
“Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam omin speciaal zijn en
overal respect krijgen.
Breng de hemel op aarde, laat uw
koninkrijk hier komen,
zodat uw wil op deze aarde gebeurt,
net zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het eten dat we
nodig hebben.
Vergeef ons onze slechtheid,
zoals ook wij anderen vergeven die
ons iets gedaan hebben.
Breng ons niet in de verleidingen van
de straat,
maar red ons van het kwaad.”
Uit: De torrie van Mattie, Daniel de Wolf

Foto tijdens de Diakonie zondag

Redactioneel
U heeft nu het tweede nummer van het nieuwe seizoen in handen. De
tijd gaat hard. Straks is het alweer kerst en oud en nieuw. Het
hoofdartikel werd dit keer geschreven door ds. Mariëlle Berends. U
treft tevens een aantal artikelen aan van de World Council of
Churches. Verder vindt u weer de bekende roosters, zoals het
preekrooster, het leesrooster en het rooster van de uitzendingen via
Radio Semiya. Het leesrooster bevat de Schriftlezing van elke dag. Dit
Bijbelgedeelte is bedoeld om over te mediteren. Deze tekst mag de
dag door met ons meegaan. Zoals u weet verzorgt de VPG elke week
een half uur zendtijd via Radio Semiya. Dit is een hulpmiddel bij de
verspreiding van het evangelie op ons eiland. En zodoende kan de VPG
meer bekendheid krijgen.
Zo zijn we als kerk bezig. Moge God ons zegenen. Moge Hij ook ons
kerkblad gebruiken in zijn Koninkrijk.
Met vriendelijke groet,
Ds. Hans Végh (voorz. red.)
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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 16 Oktober 2016
Jeugdwerk wijken 1, 2 en 3

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

19 okt. 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 30 oktober 2016
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Bijbelleesrooster
Antilliaans Bijbelgenootschap

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

Lucas / Lukas / Luke
Klaagliederen / Lametashon / Lamentations
Klaagliederen / Lametashon / Lamentations
Klaagliederen / Lametashon / Lamentations
2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy
2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy
2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy
Lucas / Lukas / Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
Klaagliederen / Lametashon / Lamentations
Klaagliederen / Lametashon / Lamentations
2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Timoteüs / 2 Timoteo / 2 Timothy
Lucas / Lukas / Luke
Jeremia / Yeremías / Jeremiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Joël / Joel / Yoel
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
2 Thessalon. / 2 Thessalon. / 2 Tesalon.
Judas / Jude / Hudas
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / John / Huan

17:1-10
3:1-21
3:22-45
3:46-66
1:1-18
2:1-13
2:14-26
17:11-19
67:1-7
4:1-22
5:1-22
3:1-17
17:20-37
18:1-8
121:1-122:9
4:1-22
1:1-4
14:1-22
65:1-13
84:1-12
2:18-32
18:9-30
18:31-43
19:1-10
19:11-27
1:1-12
1-25
145:1-21
46:1-11
8:31-47

November 2016
di. 1
wo. 2
do. 3
vr. 4
zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14

Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
2 Thessalon. / 2 Thessalon. / 2 Tesalon.
2 Thessalon. / 2 Thessalon. / 2 Tesalon.
Maleachi / Malachi / Malakías
Maleachi / Malachi / Malakías
Maleachi / Malachi / Malakías
Maleachi / Malachi / Malakías
Lucas / Lukas / Luke
Efeziërs / Efesionan / Ephesians

6:1-16
6:17-36
6:37-49
3:23-38
4:31-44
2:1-17
3:1-18
1:1-14
2:1-17
3:1-15
3:16-4:6
21:1-9
2:1-10
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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
02-10
09-10
16-10
23-10
30-10
31-10

Rev. L Warren (HC)
Sis. Y. Isidora
Youth & Children Service
Rev. L Warren
Rev. L Warren (HC)
VPG Joint Worship, Fortkerk
M. Berends & D. Lopes (RD) 7:00 p.m.
06-11 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
02-10
09-10
16-10
23-10
30-10
31-10

ds. M. Berends-van Waardenberg (HA)
br. L. van der Wolde
zr. Y. Isidora Gumbs
ds. M. Berends-van Waardenberg
ds. M. Berends-van Waardenberg
VPG Reformatiedienst,
M. Berends & D. Lopes 19:00 u.

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.

02-10
09-10
16-10
23-10
30-10
31-10

ds. H. Végh (HA)
ds. H. Végh
ds. H. Végh
br. D’arcy Lopes
lp. Y. Isidora
VPG Reformatiedienst Fortkerk,
M. Berends & D. Lopes 19:00 u.
06-11 ds Mariëlle berends van Waardenberg

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
1-10
8-10
15-10
22-10
29-10
05-11

rev. Leander Warren
ds. Hans Végh
ds. Peter van Bruggen
br. D’arcy Lopes
ds. Mariëlle Berends van Waardenberg
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 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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Event will explore role of churches
in Colombia peace-building
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Kerkvoogdij
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

Geef om uw kerk
17 August 2016
To raise awareness on the work of churches and churchrelated organizations engaged in peace-building efforts in
Colombia, the World Council of Churches (WCC) and
Caritas Internationalis are promoting an event in New York
on 18 August.
Representatives from church-related and civil society organizations in
Colombia will share their perspectives regarding the peace process in
the country, their existing and future roles to support the
implementation of the peace accords and proposals regarding the
verification of the ceasefire agreement between the government of
Colombia and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Revolutionary Armed Forces of Colombia) as well as unarmed
protection in the territories.
“It will be an opportunity for UN agencies and member states, as well
as civil society organizations, to understand the crucial role of faithbased organizations in addressing the issues covered by the peace
agreements as well as those issues that remain to be addressed, and
the tangible contributions they have made in the promotion of peace
with justice,” said Rudelmar Bueno de Faria, WCC’s representative to
the United Nations and coordinator of the Ecumenical United Nations
Office (EUNO).
The list of panelists includes Danilo Rueda, director of the Interchurch
Commission for Justice and Peace; Jenny Neme, director of Justapaz;
Joseph Cornelius Donnelly, permanent delegate to United Nations for
CARITAS Internationalis and chair of the NGO Working Group on
the Security Council; and Jani Rita de Rengifo, board member of
CONPAZ (Communities Building Peace in the Territories).

Nadat ik u al eerder had geïnformeerd over de financiële resultaten
over 2015, zijn de jaarcijfers nu ook goedgekeurd door de centrale
kerkenraad, nadat de cijfers gecontroleerd zijn door de kascommissie.
Voor wie wil liggen de cijfers ter inzage op het kerkelijk bureau, net
als het verslag van de kascommissie, die deze cijfers gecontroleerd
heeft. Deze cijfers komen natuurlijk ook nog ter sprake in de VPG
gemeente vergadering die in het najaar, op een nog te bepalen datum,
gehouden zal worden. Ook daar kunt u terecht mocht u hierover vragen en of opmerkingen hebben. Tevens zal dan de begroting over
2017 van de VPG beschikbaar zijn.
Gelukkig hebben we de eerste halfjaarcijfers 2016 ook kunnen afronden. Hieruit wordt zichtbaar dat we de kosten nog steeds redelijk
goed in de hand hebben. Echter, met name de betalingen van de grafrechten lopen behoorlijk achter. Hierdoor zijn we genoodzaakt om
extra acties te moeten gaan uitvoeren, wat helaas dan weer voor extra onkosten gaat zorgen. Voor wat betreft de betaling van uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage zou ik u willen vragen niet te lang te wachten.
Voor dat we het weten is het jaar voorbij en we hebben zoals u weet,
dit jaar, te maken met fors hogere kosten. Graag zouden we ook dit
jaar weer positief willen afsluiten maar daarbij is uw hulp noodzakelijk.
Dan wil ik afsluiten met daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk?
Olaf Mulder
Voorzitter Kerkvoogdij VPG

They will share the challenges to the implementation of the peace
agreements and a proposal to extend the scope of the recently
approved United Nations Security Council Resolution 2261 to “set up
a UN political mission in Colombia, approving a team of international
observers to monitor disarmament.”
Rev. Gloria Ulloa, from the Presbyterian Church of Colombia and
WCC president for Latin America, believes that the commitment of
the Colombian churches of working for peace in the country is “deeply
inspired by that our God is a God of peace, and that the gospel of our
Lord Jesus Christ is one acting as peacemakers to be recognized as His
sons and daughters” (Matthew 5:9).
The event in New York is co-sponsored by the ACT Alliance,
Lutheran World Federation, Mennonite Central Committee and
Presbyterian Church USA.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)

Bericht uit Bonaire
Na het vertrek van ds. Greteke de Vries heeft de Protestantse Gemeente van Bonaire een nieuwe tijdelijke predikant: ds. Johannes de
Roo. Sommigen van ons kennen hem wel. Hij was al eerder tijdelijk
predikant op Bonaire.
We wensen de gemeente van Bonaire Gods zegen toe.
H.V.
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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
By Margerie Mathew-Barry
Why is church attendance important ?
Many churches, especially the traditional churches are struggling with
church attendance. In some countries church attendance has become
so poor that churches had to be closed down. On the other hand
there are churches that are growing. Is this because they are following
the great commission that Jesus gave to His disciples which we can find
in Matthew 28; 19, 20? Therefore go and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Teach
these new disciples to obey all the commands I have given you. And be
sure of this: I am with you always even to the end of the age.
The purpose of the church is to make learning believers, men and
women whose lives reflect a deep commitment to and love for the
Lord, His Word, and His people. If we understand that our purpose on
earth is to help win lost souls and that God has established a plan of
salvation where sin entered the world through Adam and separated us
from having a relationship with God, but as In John 3:16 states: For
God so loved the world that He gave his only begotten Son,that
whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life.
How are we doing as a church ?
In our Protestant churches we see that the church attendance over the
past years has been declining, and the majority that do attend are
senior members.
Possible reasons:
*Families are much smaller than years ago.
*There are more distraction due to, technology and life style.
Activities that take place on Sundays during the morning and day.
*No commitment to go to church and fellowship with other believers.
*You don’t have to go to church to have a relationship with God.
*In the comfort of my home I can listen to sermons on the radio or
watch televised services.”
Or different other reasons can be given why people don’t attend
church ,or don’t attend church regularly. To mention a few.
Church is boring.
There are a bunch of hypocrites in the church
I have to do my laundry
It is the only day I have that I can to go on the beach or my only free day to
relax.
We however should not judge anyone for their way of thinking or

doing. We can only encourage them by setting an example as followers
of Christ.
Why is church attendance important?
In an article written by Trevin Wax, a Christian author he states:
Firstly it is important to make a habit of meeting with God’s family
because if we truly want to grow as Christians, making a habit of
fellowshipping with other believers, hearing the Word of God, and
worshipping the Lord are the perfect places to begin.
What does the bible say about church attendance?
In Hebrews 10: 24 & 25 we read the following.Think of ways to
encourage one another to outbursts of love and good deeds. And let
us not neglect our meeting together, as some people do, but
encourage and warn each other, especially now that the day of His
coming back again is drawing near.
When we neglect our attendance we give up the opportunity to
encourage and help other Christians. We come together to strengthen
one another in the Lord. And the coming of the end times should
prompt us to be even more devoted to going to church.
Church is a place where believers can love one another. In 1 John 4:12
we read: No one has ever seen God. But if we love each other, God
lives in us, and his love has been brought to full expression through us.
John isn’t telling us how many people to love, but how much to love the
people we already know.If we are ready to love others God will
provide us with the strength to do what He asks.We have to be a
shining example so that others would want what we have. That is the
relationship we have with Christ.
Meeting together each week in church allows us to receive
encouragement and it also challenges us to encourage others. Jesus
calls those who would follow Him to a life of giving up selfishness,
which in many cases means giving up our desires to keep all our time
to ourselves.
Another important aspect of church attendance is that as Christians
we need church ourselves as members of the body of Christ.. In
Romance 12;5 we read “ So it is with Christ’s body. We are all parts
of his one body, and each of us has different work to do. And since we
are all one body in Christ, we belong to each other, and each of us
needs the other. So it is not enough to attend church but we also have
to be involved, using the gifts God has given us.
We need each other if we want to grow spiritually and fulfill God’s
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purpose for our lives.
Steps we can take to grow spiritually:
*Read and study the bible. Start with the Gospels(Matthew,Mark, Luke
and John.)
*Take time daily to be quiet and connect with Jesus.
*Subscribe to Activated a monthly magazine with a difference that will
help you make a difference.
*Share what you gain. Change your world. Start reaching out to
others with God’s love. Pray for others. Tell them about your
personal spiritual discoveries and show them how they can find love
too.

Celebration
Bro. August Winter was recognized for his 25 years of music ministry

If we have a good relationship with God we will not see weekly church
attendance as a requirement or a must , but as a strong desire to
worship God, receive His Word and fellowship with other believers,
and be thankful.
Give thanks to God for all He has done and is doing for us.
As written in Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for
you,”declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you,
plans to give you hope and a future.
Activities Ebenezer Church.
Youth service
On September 18th. we had a very nice and lively service by our Youth.

Baptism of Elijah Schotborgh
at the Ebenezer Church. Sis Hilda
Leonard applauded him for his
involvement with the Youth. A gift
was presented from the Youth by
Bro. Sharmond Martier as a token of
their appreciation for what he is
doing and the way he is doing this.
Also appreciation was shown by Bro.
Desta Nisbeth chair of the Local
Board, on behalf the Pastor, Board
and members of the Ebenezer
Church. And Sis. Ruth Hook on
behalf of the Ebenezer Women’s
Group thanked Bro. August for his
patience with the choir and

Celebration of Bro. August Winter
Continued on page 12

The sphere was very celebrative.
The theme was ”Let’s celebrate Life with Jesus.”
Ms.Shureendy van de Werp was in charge of guiding the worship
There was participation of the Watermelon Group who rendered the
song “De zegen van God” which was sung beautifully.
Sister Sheena Valks was in charge of the meditation entitled
God gives us reasons to celebrate.
In summary:
God gives us reasons to celebrate. There are certain things in life we
just can’t keep quiet about. For instance a new job, promotion, getting
married, expecting a baby.
There are also things we should keep quiet about. Things like not
repeating rumours, slander, tearing people down. As the saying goes if
you can’t say something nice about a person keep quiet.
Jesus is the light of the world and he who follows Him will not walk in
darkness, but shall have the light of life. Jesus suffered for us and God
takes delight in His people and wants us to have relationship with Him.
Don’t be quiet about God. We must share him with others. Use our
time and talents to work together for his church. Invite our friends to
worship. If you are a bit shy you can write them a note.
Think about the goodness of God and what all he has done for us.
After the prayer of intercession the New Generation performed a
dance which was well received.
The song “My life is in your hands which was sang during the offering
and was dedicated to Sis. Otty Sampson who celebrated her 80th.
birthday.
Sunday was also a joyous day for the Schotborgh family. Baby Elijah was
baptized and received into the family of God. Congratulations to the
parents Jerry and Shatika Schotborgh.and the entire family.

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
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. P. van Bruggen
Charlottestraat 6-8
Tel: 462 5045
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

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 540 0865

Kosteres
Zr. A.H. Palm

462 6873
696 6818

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Wijknieuws Fortkerk
“Dubbele kennismaking”
Er is mij gevraagd om ons wel en wee met u te delen. Hierbij dan onze
“belevenissen”: Enkele dagen terug vond een inbraak plaats in onze
woning terwijl wij sliepen. De dief/overvaller had inmiddels de slaapkamers doorzocht en had in de keuken het volle licht aangedaan. Nadat
ik wakker werd en op onderzoek was uitgegaan heeft de overvaller mij
vanachter aangevallen. In een refleks (dat is zonder enig nadenken)
kwam ik in verweer en hield de dief tegen in zijn vlucht. Er ontstond
een gevecht waarbij hij mij tegen het hoofd kon trappen waardoor wij
beide uit balans raakte en van een schuurdakje op de grond vielen,
daarbij brak ik mijn heup. Ondertussen was mijn vrouw te hulp gekomen maar kon weinig anders doen dan toezien hoe hij over de muur
verdween. Niettemin heeft hij zijn gehele buit moeten loslaten. Snel
daarna werd ik in het Sehos geopereerd en werden 3 schroeven ingedraaid. Nu zijn we inmiddels halverwege de 4-6 weken tijdens welke ik
niet mag belasten, telkens afwisselend moet lopen, zitten en liggen.
Voortdurend geplaagd door pijn en kramp is geheel het herstel tot nu
toe volgens verwachting en naar tevredenheid van de arts. Wat tot
minder tevredenheid stemt is de mentale onrust en spanning die het
incident te weeg heeft gebracht. Slecht slapen, overdreven alert en
achterdochtig, twijfel en onzekerheid. Omdat ik nauwkeurig het signalement van de dader kon beschrijven heeft de politie een mogelijke
verdachte op het oog maar zolang die nog niet gevonden is blijft een
gevoel van onveiligheid.
Helaas is ons in de afgelopen 6 maanden weinig gespaard gebleven en
hebben we tweemaal kennis gemaakt met de duistere kant van de samenleving van Curacao. Groeiende criminaliteit en illegaliteit in combinatie met onvoldoende menskracht en financiele middelen bij politie
zijn de voedingsbodem van de negatieve ontwikkelingen in onze samenleving. Werkeloosheid, gebrekkige opleidingen en instabiele gezinssituaties versterken deze omstandigheden.
Toch blijkt in deze situatie een diepere laag van de samenleving naar
boven te komen. Namelijk de verbindende liefde voor het eiland en de
zorg en toewijding voor wie daar in verdraagzaamheid wil wonen. Opvallend waren in onze buurt de reacties van buurtbewoners die ons
kwamen begroeten en blijk gaven van hun meeleven. In het ziekenhuis
werken mensen met liefde voor patiënten, geduld en oprechte bezorgdheid. In de kerk (en daarbuiten) nemen broeders en zusters de
tijd om ons op te zoeken, ons te bemoedigen en ons op het hart te
drukken dat naast deze negatieve en pijnlijke momenten het eiland vol
is met lieve en mooie mensen. Natuurlijk kwamen en komen wel eens
vragen boven; Waarom zo moeizaam en zoveel tegenslag? Wat wil de
Heer toch zeggen? Maar antwoorden vind ik in de liefde die we ontvangen.
Heel veel dank gaat uit naar de collega’s Vegh en Berends die in deze
periode extra ondersteunen. Daarnaast de kerkenraad van de Fortkerk
die in goed overleg de verschillende taken en activiteiten afstemt en
haar best doet het kerkelijk bedrijf te laten draaien. Ook alle toegewij-

de gemeenteleden van alle drie wijken die aan ons denken en daarvan
blijk geven middels een kaartje, een bezoekje en ons verblijden met
een lekker hapje, bloemetjes of fruit. Ten slotte zijn we er ons van bewust dat ofschoon niet gezien maar wel ervaren vele gebeden voor ons
gedaan zijn. Wees ervan verzekerd dat we ons meer dan ooit gedragen
weten door de band binnen de VPG en in het bijzonder onze Fortwijk.
Huwelijk
Zaterdag 15 oktober hopen Danny Verstoep en Angelique Lo Tam Loi
in het huwelijk te treden. Burgerlijk huwelijk en kerkelijke inzegening
daarvan zal plaatsvinden in de Fortkerk om 16.00 uur. Het aanstaande
echtpaar is woonachtig in Paramaribo, Suriname maar is inmiddels al
vaak gezien in de Fortkerk. Met hen beide is een voorbereidingstraject
gevolgd waarbij we intensief hebben gesproken over het huwelijk en
wat de kerk daaronder meent te mogen verstaan. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de betekenis van liefde en trouw in
bijbels perspectief en de weg die de Heer met mensen gaat. In de laatste periode voor het huwelijk bereiden we samen de dienst voor en
groeien zo naar deze bijzondere dag. We wensen Danny en Angelique
een gezegende huwelijksdag en van Gods hand gegeven toekomst samen. (Gezien de revalidatie van ds. Van Bruggen zal de bewegingsruimte van ds. enigszins beperkt zijn.)
Doopvoorbereiding
Met Donna Renardus hebben we een doopvoorbereiding afgestemd
die zal bestaan uit 3 avonden waarbij ik het doopformulier en de doopvragen nauwkeurig uitleg en bespreek. Daarnaast zullen we nadenken
over het belang van de kinderdoop en waarde die we toekennen aan
de volwassendoop. We zullen ook zoeken naar het belijden van de
kerk zoals dat terug komt in de doopgeloften. Donna heeft te kennen
gegeven een belangrijke rol toe te kennen aan de peter die bij deze
voorbereiding ook betrokken zal worden. De doop zal plaatsvinden
eind oktober of begin november. Ondertussen zijn we in ’t Fort heel
blij met de vrolijke ogen en het blijde gezichtje van ons jonge gemeentelid.

Van de consulent
Ds. Van Bruggen moest in het ziekenhuis opgenomen worden en een
heupoperatie ondergaan. Dat was half september. Verwacht wordt, dat
hij zes weken uit de roulatie zal zijn. We wensen hem sterkte en beterschap.
De kerkenraad heeft mij gevraagd voor die tijd consulent te zijn. Indien
ik afwezig ben, kunt u ds. Berends benaderen.
Zr. Naaldijk werd op de Intensive Care-afdeling van het Sehos opgenomen vanwege bloedvergiftiging.
We wensen al onze zieken Gods zegen toe.
Met vriendelijke groeten,
Ds. Hans Végh.
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Overleden
Op 5 september j.l. is op 85-jarige leeftijd overleden Helena Petronella
"Leni" Jukema-van Dooren, weduwe van ds. Johannes Jukema en moeder van Jonathan, Peter, Sjoerd, Ruurdt en Jetze Jukema. Ze was lid in
de Orde van Oranje-Nassau. We wensen de familie Gods troost en
nabijheid toe.
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Foto’s belijdenis Carl en Donna
11 september 2016

Wijkkerkenraad
Begin van de maand september werden we opgeschrikt door het
vervelende bericht dat er ingebroken was in het huis van de fam. Van
Bruggen, waarbij onze dominee zijn heup heeft gebroken. Inmiddels is
hij herstellende, maar het zal nog wel even duren voordat hij weer zijn
werk kan hervatten. Wij wensen hem en zijn gezin vanaf deze plaats
veel sterkte toe en een spoedig herstel.
Ds Hans Végh zal gedurende deze periode zijn taken waarnemen en ds
Mariëlle Berends zal in enkele zondagdiensten voorgaan. Wij zijn
beiden hiervoor erg dankbaar.
De wijkerkerraad heeft besloten om over te gaan naar het nieuwe
Liedboek 2013.
We hebben grotendeels voor zowel de aanschaf en het vervoer
sponsors gevonden, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Wij willen
u ook in de gelegenheid stellen om een Liedboek aan te schaffen.
Hiervoor ligt er in het Kerkelijk Bureau een lijst waarop u zich kunt
inschrijven. De kosten zijn Afl. 45,= per Liedboek.
In week 38 zijn overleden de heer Jan Hetzer Ferwerda, een
gerespecteerde arts en trouwe Fortkerkganger, en mevr. Keli, de
moeder van onze inval-organist Sirving Keli. Onze oprechte
deelneming aan de familie Ferwerda en Keli. Zij rusten in vrede.
De Stichting Behoud Fortkerk is druk bezig met de verlichting van het
torentje van de Fortkerk. Het week-end van 24 september hebben wij
proef gedraaid. Het is een zeer fraai gezicht. Van zowel Pietermaai als
vanuit Otrobanda is de verlichte toren duidelijk te zien. In totaal zijn er
acht led-lampen geinstalleerd. Twee achter elke dakkapel. Het is de
bedoeling dat binnenkort het torentje tussen 19.00 uur en 23.00 uur
verlicht zal zijn. Met dank aan de heer André Lorier, die met dit idee is
gekomen.
Nog even uw aandacht voor de meer dan 100-jaar oude dakpannen
van de Fortkerk die te koop zijn voor Afl.100,=/stuk. De opbrengst
gaat naar de Stichting Behoud Fortkerk. Van harte bij u aanbevolen.
Wie wil er nu niet een stukje Fortkerk in huis?
Indien geinteresseerd kunt u kontakt opnemen met het Kerkelijk
Bureau of ondergetekende.
Joop Snel, voorzitter a.i. Wijkkerkenraad.

In Memoriam
Jan H. Ferwerda
Op 20 september j.l. overleed op 88-jarige leeftijd Jan H. Ferwerda.
Br. Ferwerda werd geboren in en groeide op in Indië. Tijdens de
oorlog zat hij in een Jappenkamp, waar hij zoveel leed zag, dat hij
besloot arts te worden. Als door een wonder overleefde hij het kamp.
Tot zijn 18e jaar bleef br. Ferwerda in Indonesië. Daarna ging hij
medicijnen studeren in Utrecht (Nederland). Na de voltooiing van deze
studie nam hij waar in Dwingeloo. Daarna werkten hij en zijn vrouw
vier jaar op Saba. Na deze periode kwamen ze naar Curaçao. Hier was
hij 58 jaar huisarts.
Drie jaar geleden kreeg hij een hersenbloeding. Dit bracht veel
beperkingen met zich mee.
Br. en zr. Ferwerda waren 62 jaar getrouwd.
Op 22 september j.l. vond de crematie plaats.
God trooste zijn vrouw en kinderen.
Ds. Hans Végh.
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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.emmakerk.webs.com

767 6920
526 1566
528 9530
516 4919
690 8543
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

690 4665
522 0030
693 2612
767 5748

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
We hebben een spannende tijd achter de rug op ons eiland. Er was arbeidsonrust, gepaard gaande met stakingen en acties. We hebben het
gemerkt: op een dag had bijna niemand stroom. Het openbare leven lag
stil. Aan de andere kant moeten we opkomen voor recht en gerechtigheid. Dat leert de Bijbel ons. En hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan
werkgevers en werknemers met elkaar om? Wat mij dan telkens te
binnen schiet is het dubbele liefdegebod van Jezus”: “Heb God lief boven alles en de naaste als jezelf”. Ik denk, dat, als iedereen zich daaraan
zou houden, dat het op ons eiland heel wat vrediger en rechtvaardiger
zou toegaan. Intussen mogen we de politici, de leiders, de vakbondsleiders ook, heel veel sterkte wensen, wijsheid, inzicht en liefde. Dan zal
Gods zegen op ons neerdalen. Op 30 september a.s. zijn de verkiezingen. Als u dit leest, zijn ze al voorbij. Als ik dit schrijf is de uitslag nog
onbekend. In elk geval mogen we hen, die een regering moeten formeren, heel veel wijsheid toewensen. En we mogen bidden, dat we een
rechtvaardige regering krijgen, die God vreest en oog heeft voor de
naaste, voor de zwakken in onze samenleving.
Intussen gaan de activiteiten in onze Emmakerk door. Ik noem u:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bij elkaar in de consistorie. We bidden o.a. voor kerk en wereld, voor ons eiland, voor recht
en gerechtigheid, voor vrede. “Het gebed van een rechtvaardige vermag
veel”, schreef de apostel Jakobus al. Ik nodig u uit om u te voegen bij
deze gebedsgroep.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie en wel van 20.00 tot 21.00 uur
in de consistorie. We bereiden ons dan voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis. Je kunt je aanmelden bij mij.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen (in principe) is er Bijbelstudie. We gaan dan verder
met de bespreking van de Hebreeënbrief, een minder bekende brief. De
figuur van Jezus wordt vergeleken met bepaalde uitspraken in het Oude
Testament. We komen bijeen op donderdagen in de consistorie en wel
van 19.30 tot 21.00 uur. De datum is: 6 oktober.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Eveneens eens in de 14 dagen (in principe) komt de gespreksgroep
“Wat geloof ik?” bijeen en wel op donderdagen, van 19.30 tot 21.00
uur in de consistorie. We bespreken hier de hoofdlijnen van het christelijk geloof. De datum is: 13 oktober.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Op 20 en 27 oktober en op 3 november is er gespreksgroep “Onder
de boom”. We bespreken dan een actueel onderwerp. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie.

Seniorenmorgen
Op 3 oktober a.s. is er weer een seniorenmorgen. Op 10 oktober is
het nl. een nationale feestdag, Dia di Kòrsou. We komen bijeen van
9.30 tot 11.30 uur. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en we
bidden. Er is koffie en fris met wat erbij. Altijd gezellig. U bent welkom!
Zangdienst
Op 14 oktober a.s. is er weer een zangdienst, dit keer door omstandigheden niet de vierde vrijdag van de maand, maar de derde. De dienst
begint on 19.30 uur in onze Emmakerk. Liederen kunt u opgeven bij
mij.
Bij de diensten
Op 2 oktober a.s. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde. Hij heeft die laten zien
in Jezus Christus. God gaf zijn Zoon aan deze wereld om ons te bevrijden van zonde en kwaad.
Op 9 oktober a.s. hoopt Radnah-Afra Fernando-Cruger belijdenis te
doen van haar geloof. Tevens zullen de dochtertjes Xenia Tasha Nasedi
Amor (Fernando) en Kyanah Imani (Richardson) gedoopt worden. Fijn,
dat Radnah deze stap zet en dat haar dochtertjes het teken van Gods
verbond mogen ontvangen. We vinden het ook fijn voor haar man
Shandrix.
Op 31 oktober a.s. is er een Reformatiedienst in de Fortkerk. We herdenken dan de kerkhervorming van 1517. Op 31 oktober 1517 sloeg
Maarten Luther 95 stellingen aan aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hij protesteerde daarmee tegen de aflaatpraktijken en andere
misstanden in de toenmalige kerk. Hij streefde een hervorming van de
kerk na. De dienst begint om 19.00 uur.
Op 6 november a.s. is er een Gezin-School-Kerk-dienst, samen met
leerlingen van de Marnix basisschool. De dienst wordt geleid door ds.
Mariëlle Berends.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Onze zieken
We bidden voor br. Theo Marion en zijn vrouw Suyen. Moge God hen
nabij zijn in deze zware tijden. Br. Theo Marion is op het moment van
schrijven opgenomen in het Sehos.
We denken ook aan zr. Stella Beers-de la Paz, die tot medio oktober
het bed moet houden vanwege een gecompliceerde heupfractuur. Ze
heeft fysiotherapie. We wensen haar veel geduld toe.
Br. Paul Devid lag in het Sehos, waar hij werd onderzocht en behandeld. Half oktober zal hij een operatie moeten ondergaan.
Zr. Heleen van der Meulen werd aan haar beide ogen geopereerd vanwege staar.
Zr. Mabel Meijers-da Costa Gomez moest eind september naar het
ziekenhuis vanwege een knieoperatie. De operatie ging niet door. Ze
wacht nu op een nieuwe oproep.
Tenslotte vermelden we collega Van Bruggen. Hij lag in het ziekenhuis
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vanwege een heupfractuur. Hij is zes weken uit de roulatie. We wensen
hem heel veel sterkte. Hij wordt in die tijd vervangen door mij en ds.
Mariëlle Berends.
We wensen al onze zieken Gods zegen en steun toe.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
De sketch van de kinderen Ilse en Melissa ontvangen hun bijbels

Hij leidde hem tot Jezus.
Een Amerikaanse schrijver vertelt van een zakenman, die langs een
restaurant kwam. Hij zag een arme jongen staan, die naar binnen
gluurde met zijn neus tegen het venster gedrukt. “Heb je honger?”
vroeg de man. “Ja, meneer, zei de jongen verlegen. De man nam de
jongen mee naar binnen en bestelde een stevige maaltijd voor hem.
Maar de jongen bleef naar buiten kijken en toonde weing belangstelling
voor het lekkere eten. De man tikte hem op de schouder. “Waarom
eet je niet? Je zei toch dat je honger had?” Het ventje antwoordde:
“Ziet u die jongen daar buiten, naar binnen staan kijken? Dat is mijn
broertje. Hoe kan ik eten als hij daar zo naar mij staat te kijken?”
Als wij iets gevonden hebben wat ons gelukkig maakt, dan willen we
graag dat anderen het ook krijgen.
Dat was ook het geval met Andreas, de broer van Petrus. We weten
niet veel van deze discipel, maar we lezen wel van hem, dat hij anderen
bij de Here Jezus bracht. Eerst bracht hij zijn broer, Simon Petrus, bij
de Here. Enkele jaren later bracht hij de jongen met de vijf broden en
de twee vissen bij de Here Jezus en nog later vertelde hij aan de Here,
dat er Grieken waren, die Hem wilden zien. Laten wij proberen, net als
Andreas, anderen bij de Here Jezus te brenen, zodat ook zij gelukkig
worden.

JONGELUI.
De tijd vliegt naar het einde van het jaar. Ik zag laatst in de krant, dat
een restaurant liet weten, dat er nog 100 dagen resten voor het einde
van het jaar. Die 100 dagen zijn allang geen 100 dagen meer hoor.
En dat geldt ook voor jullie, nog kort tijd voor je Kerstrapport. En wil
je een mooi rapport bij de kerstboom hebben, dan moet je nu
aanpakken en je best doen; eerst voor je tussenrapport. Je hebt nog
tijd, ieder puntje is meegenomen. Zet ‘m op!!

DIENSTEN.
Op 11 September ging ds.Jan Jonkman voor. De kinderen hadden de
zaterdag ervoor een sketch geöefend en een liedje erbij geleerd o.l.v.
ds Jan Jonkman himself. Het resultaat van de sketch kunt u zien op de

Jair op piano en Eva met een lied
foto.
Op 18 September hadden wij onze jaarlijkse Startdienst; m.m.v Jaïr
Konter op de vleugel en Eva Rhuggenaath met een prachtig lied. Masha
Danki Jaïr en Eva. Wat fijn Jaïr, dat je nu net op vakantie bent op ons
dushi Kòrsou.
Magery Stomp las het gedicht,- geschreven door ds Jan Jonkman-, voor;
speciaal geschreven voor onze dienst. Ons thema was: “Geroepen tot
Discipel”.
Ilse Mulder en Melissa v.d Laar zijn nu ladies van het Voortgezet
Onderwijs. Ze kregen van de Emmakerk (VPG dus!) een Bijbel
overhandigd door mij (JET). Ze mogen/kunnen nu zelf uit hun eigen
Bijbel lezen. Dat klinkt!! Laat ‘m niet stoffig worden, maar laten er
kreukels en ezelsoren in komen van het lezen. Dus ladies Ilse en
Melissa, GA, LEES en LEER!!

Steuntje:
Heer, laat uw heerlijk beeld, ons zo voor ogen staan,
dat onze harten onverdeeld, alleen voor U nog slaan.
En dat er een fijne samenwerking onder uw mensen (kinderen) mag
zijn; dan is het werken en dienen pas fijn.
Namens de Kerkenraad;
Henriette (Jet) Baank
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Ebenezer news continued from page 7
presented him a token of appreciation.
At this same youth service we were honored by a visit from pastor
Richard Brash from the Church of the Nazarene in Baltimore, USA.
Following the example of Jesus who served his disciples by washing
their feet, a group from of the church will be coming to Curacao in
October to show servanthood by painting the Marnix School. In this
way they will be showing their love to VPCO.
Painting of the Marnix School
The painting will take place from October 8th to October 16th.
from 7.00 – 14.00 hrs.
Although a group will be coming from abroad more hands to help with
the painting will be very much appreciated.
Ebenezer Women’s Group Goodwill Tree.
Ebenezer Women’s Group had their annual treasure tree fundraising.
This year the name was Good will Tree. On an occasion like this Sister
churches are invited to participate with a song, poem or skit and a
financial gift, also the auxiliaries of the Ebenezer Church are invited. It
was a lively spirit filled gathering And the tree brought forth good fruit.
The Ebenezer Women’s Group thanks all who participated to make
this event successful.

Ebenezer Women’s Group Goodwill Tree

Ebenezer Church activities
program for Oct/Nov 2016
October 2016
Tue. 11th. Church board meeting
Wed. 12th. Bible study & prayer meeting
Thu.13th. Soup Kitchen
Sat. 15th. Theological Conversation
Sun. 1th. Worship Service by Men’s Fellowship. Soup sale & Sunday
School Song Festival.
Wed. 19th. Visit sick & shut ins. Bible study & prayer meeting
Thu. 20th. Soup kitchen
Sun. 30th. Friendship Service
Mon.31st. VPG joint service for Reformation Day at Fortkerk.
November 2016
Wed.2nd. Bible Study & prayer meeting.
Thu.3rd. Soup Kitchen
Sun.6th.
Worship service of Holy Communion
th
Tues.8 . Church Board meeting
Wed.9th. Bible Study & prayer

Columbia peace accord brings both joy
and concern 19 August 2016
“Peace is not just a ceasefire. Peace is not just the silencing of
arms. Peace is education. Peace is figuring out how to coexist
and how to build together.”

These striking words were shared by Jani Silva de Rengifo, a board
member of CONPAZ (Communities Building Peace in the Territories)
and peasant farmer in Puntomayo, Colombia, at an event titled
“Building a Just and Sustainable Peace Process in Colombia,” held on 18
August at the Church Center for the United Nations in New York and
co-organized by the World Council of Churches (WCC) with Caritas
Internationalis.
The gathering brought together Untied Nations agencies, member states, civil society and faith-based organizations to hear from representatives of Diálogo Intereclesial por la Paz, Interchurch Dialogues for Peace in Colombia, or DiPaz, a platform comprised of churches and
church-related organizations in Colombia that has been working on the
the promotion of peace and justice, human rights, non-violence, peacebuilding and reconciliation activities for more than 25 years. DiPaz has
been an active member of civil society in the peace negotiations between the Colombian government and the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) for the termination of armed conflict between the two parties after nearly 60 years of unrest.
There is much joy and hope accompanying the historic peace negotiations between the Colombian government and FARC, while concerns
and doubts still abound. “DiPaz has been instrumental in bringing together members to engage in the peace process, of which not everyone
is in favour - even churches - because of a lack of knowledge about the
peace process as a whole,” explained Rudelmar Bueno de Faria,
WCC’s representative to the United Nations and coordinator of the
Ecumenical United Nations Office.
During their presentations, DiPaz representatives said the implementation and verification of the peace accords will, undoubtedly, be the
most complicated step of the process. Some of the many risks faced by
the majority of Colombians, particularly those residing in the rural
areas, include the rise of paramilitarism due to the security vacuum left
by the FARC demobilization; the urgent need to address agrarian policy and development as a root cause of the conflict; the nearly 7 million
internally displaced people within Colombia; and the establishment of
an official mechanism of that will facilitate civil society’s verification of
the implementation of the peace accords and the security of the most
vulnerable.
Danila Rueda, director of the Interchurch Commission for Justice and
Peace and a member of the Coordination Group of DiPaz, also emphasized the fundamental importance of justice as a framework for
what comes next. “We recognize that jailing those responsible for the
violence—not just the guerrillas but also those who have committed
or authorized atrocities—is not the way forward towards truth, justice, reparations, and reconciliation, but the dignity of the victims is
key.”
Jenny Neme, coordinator of DiPaz, shared that they would continue to
be creative and innovative, to accompany the victims in the territories,
and to accompany the re-integration of ex-combatants, particularly
children, back into civilian life. The panellists emphasized that they are
moving forward in their work with hope, towards building a democracy and society based on justice and rights.
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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vader een goede vader was en tijd voor ze maakte. Zus Ilona was vaak
erg emotioneel en hield het niet droog.

Diaconie

Na zus Ilona kwam kleinzoon Christiaan het lied Blackbird van the
Beatles op zijn gitaar spelen.
De dienst werd afgesloten met een gebed en een lied.

Helpen waar geen helper is
Voorzitter:
Sigma Wiel
Secretaris:
Rianne Plaisier
Penningmeester:
1. Anna Petrona
2. Sylvian Busby
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tel: 767 5748

Het was voor mij een eer om aanwezig te zijn geweest

Na de dienst kreeg ik gelegenheid domi Hans en zijn vrouw te groeten.
Hij was blij verrast mij te zien en gaf me een flinke brasa en zei hoe fijn
hij het vond dat ik aanwezig was. Na een poosje kreeg ik weer een
flinke brasa.
Toen moesten de gasten het Boskapel verlaten en buiten een erehaag
vormen.
Daarna kwam de rouwstoet naar buiten. De kist met de overledene
was op een baar en de kleinkinderen duwden die voor. Domi Hans
duwde met zijn vrouw de rolstoel van zijn moeder. De rest van de
broers en zussen en overige familieleden er achter aan. Zo liepen ze
naar de begraafplaats waar de vader van domi Hans in besloten kring
begraven zou worden.

IK was in Nederland voor mijn zieke broer en andere familieleden te
bezoeken, toen ik hoorde dat de vader van dominee Hans Végh, Jósef
Végh was overleden.

IK ben vaker naar rouwdiensten en begrafenissen geweest, maar deze
was toch een bijzondere. En ik was blij dat ik de VPG gemeente
helemaal in Nederland kon vertegenwoordigen.

Wat te doen nu dacht ik. Ik hoefde niet lang na te denken. Ik moest
naar die begrafenis gaan, dat was een feit. Via mevrouw Jet Baank heb
ik alle informatie gekregen hoe, wat en waar en hoe laat ik waar moest
wezen.
De vriendin waar ik logeerde had alles voor mij via internet opgezocht
en ik kon naar Den Haag reizen.
Eenmaal in Den Haag ging het even mis, want alles daar was veranderd.
Na een paar keer perron op perron af zat ik uiteindelijk in de goede
trein.

Anna Petrona

Ik kwam net even voor het voor het welkomswoord aan in het
Boskapel in Den Haag. Daar stond domi Hans in zijn zwarte pak.
De familie zat helemaal vooraan aan weerskanten van de kist en de
weduwe mevrouw Végh zat in haar rolstoel er naast omringd door
haar kinderen.
Domi Hans leidde de dienst zoals wij van hem gewend waren. Ik voelde
van waar ik zat dat hij een beetje gespannen was. Ik dacht in mijzelf,
logisch, dit is geen gewone dankdienst, maar die van je vader.

Discipel zijn is leerling worden,
Zo is de keuze van en voor de mens.
Van jongsafaan moet je je omgorden
Wil je ooit volwassen worden als mens.

tel: 522 0030
tel: 540 0865
tel: 511 8405

Overige leden: zie wijkberichten
Uw giften voor de diaconie zijn van
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v.
Diaconie VPG

Voor de meditatie las kleindochter Roos een gedicht voor.
Toen was er de meditatie. Domi Hans had het erover hoe zijn vader
hem destijds had gevraagd zijn uitvaartdienst te doen. Het was een
mooie taak, maar geen gemakkelijke. Het gaat trouwens om je vader en
je hebt je emoties.
De tekst, waarover gepreekt moest worden, koos domi Hans zelf uit
“De goede strijd gestreden”, evenals de liederen, die gezongen
moesten worden. De vader van domi Hans was namelijk ook dominee.
Zo hebben ze samen de uitvaartdienst besproken.
Van waar ik zat kon ik zien dat domi Hans het af en toe moeite had
met zijn emoties, maar heeft zich tot het eind kranig gehouden.
Na de preek, kwam domi Hans zijn zus Ilona over hun vader vertellen.
Ze vertelde dat meneer Jóska in Hongarije was geboren.
Vanuit Hongarije ging hij theologie studeren in Nederland. Vanwege de
politieke situatie kon hij niet terugkeren naar zijn vaderland.
Tijdens zijn studie werd hij vertrouwen persoon van de andere
studenten. Hij bemiddelde en koppelde de studenten ook in aan
meisjes.
Er was een speciaal meisje bij en die heeft hij voor zich zelf
gereserveerd en trouwde later met haar. Ze studeerden af en hij werd
werd predikant in een voor hem vreemd land, maar hij was altijd
dankbaar, dat hij goed ontvangen werd. Hij heeft in veel verschillende
gemeenten gediend waarvan hij van een gemeente zelfs tweemaal
predikant was geweest.
Ze vertelde dat ondanks het vele werk en vele vergaderingen hun

Gedicht: Geroepen om discipel te zijn
Ingezonden door: ds. Jan Jonkman
Mattheus 4: 19 Jezus zei tot hen: ‘ Komt achter Mij aan’
Mattheus 4: 21-22 ‘ En even verderop zag Jezus nog twee broers en Hij
riep hen. Zij lieten op dat moment alles achter zich en volgden Jezus.’

Als baby gaat dit automatisch
Je hecht, je zoekt de veil’ge borst
Je groeit dan zo fantastisch
In ‘t mensenwereldje als een vorst.
De jaren komen, de jaren gaan
Je moet zelfstandig leren
In een wereld die niet is begaan
Met jouw leven, je laat veel veren.
Je blijft een leerling, je krijgt een baan
Je zoekt je weg en bouwt je leven
Maar veel verdriet geeft jou een traan
En laat je fundamenten beven.
Maar weet je nog hoe je leerling blijft
Door iemand geroepen, die Jezus heet?
Hij wijst de weg, waar jij op blijft
Start met Hem, leerling, ‘t jaar ligt gereed.

Aankondiging concert Julian Gargiulo
Op 5 November om 8:00 pm organiseert het CCF cultureel comite
Fortkerk samen met de Curacaose Kunstkring een schitterend concert
met de jonge virtuoos componist pianist Steinway artiest Julian
Gargiulo die regelmatig optreedt in de beroemde Carnegie Hall in
New York samen met Chae Won, Zuid Koreaanse Celliste en winnares van de cello wedstrijd 2016 in de Carnegie Hall.
Medio October zullen de kaarten a AFL 50,- te koop zijn bij Mensings
Caminada.
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Leander Warren
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Sigma Wiel

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

523 9111
513 8909
520 3015
526 1566

maritz@janbeau.com
korabrivo@hotmail.com

461 5013
767 6920

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

516 4919
767 5748

From our preses
Br. Ralph L. James
It happens in almost all Churches over the world. A Church member
stops attending his/her Church, whereby the motives for taking this
step could cover a broad spectrum of reasons. The question with
which the members of those Churches often struggle with, depending
of course on the motive(s) of the Church member for not attending
the Church anymore, is what should we do c.q. how should we
respond? Do we undertake efforts to ascertain the reasons why that
member has stopped attending our Church and subsequently invite
them back to Church? And after having tried many times without
getting a positive response (positive meaning that the person returns
to Church), when is enough, enough?
In looking for answers to this question The Parable of the Lost Sheep
comes to mind, a story told by Jesus some two thousand years ago and
written in Luke Chapter 15 verse 4 through verse 5:
…4“What man among you, if he has a hundred sheep and loses one of
them, does not leave the ninety-nine in the pasture and go after the one that
is lost, until he finds it? 5 And when he finds it, he joyfully puts
it on his shoulders, 6 comes home, and calls together his friends and
neighbors to tell them, ‘Rejoice with me, for I have found my lost sheep!’
If we delve deeper into this parable we notice that Scripture does not
give any detailed information on the following questions:
Why did the sheep leave the flock? Was the Shepherd preoccupied by
the question why the sheep left his flock? Was the sheep dissatisfied
with the treatment it received from his Shepherd? Was the sheep
dissatisfied with the treatment it received from the other sheep? Did
the sheep wandered from the flock and just could not find its way back
home?
Was the Shepherd not worried that while he is out searching for the
lost sheep, that one or more or even all will leave the flock?
Did the Shepherd value the lost sheep equally to all of His sheep he left
behind on his search for the lost sheep? It seems that the Shepherd is
fully focused on bringing back that one lost sheep, regardless of the
reason why it left the flock, thereby
running the risk of one or more sheep
leaving his flock.
What Scripture does say of the Shepherd
when he found the lost sheep, that he did
not scold the sheep, he was not angry at
the lost sheep, he did not chase it back to
join the other sheep, he did not tie it to a
rope and led it back to his flock, but he
carried it on his shoulder, in doing so,
making the return an easy and comfortable
trip back to the flock for his lost sheep.

And what really stands out in this
Parable is that, again no reason is
given for the sheep for leaving the
flock nor that the Shepherd
showed any signs of being
preoccupied for any reason of the
sheep for leaving his flock, but that
the shepherd shares his joy with
his friends and neighbors for
finding his lost sheep.
Furthermore this parable told by
Jesus many centuries ago
illustrates how the love of the
shepherd for his lost sheep
supersedes the efforts which he
has to undertake to bring back
this sheep to the flock.

Another question which comes to mind when we are dealing
with a member who have left our Church is "Am I my brother’s
keeper?"
Yes, as Christians we are to exhibit brotherly love toward our
brothers and sisters in Christ with a tender heart and a humble mind
(1 Peter 3:8). In this way, we “keep” those for whom Christ gave His
life.
One of the golden chapters of the Bible is 1 Corinthians 13. In this part
of the Scriptures, we are reminded that love is even greater than faith
and hope. Chapter 13 comes on the heels of Paul’s explanation of how
the Body of Christ (the Church) is like the human body and is made up
of many members, all of whom are important to the function and wellbeing of the Body. We are continually encouraged throughout the
New Testament to love one another (Hebrews 13:1; Romans 12:10; 1
Thessalonians 4:9).
So, as Christians, we are to be our brother’s keeper. As Paul wrote,
“Therefore let us pursue the things which make for peace and the things by
which one may edify (build up) another” (Romans 14:19).
Conclusion:
Fast forward into 2016. With the Parable of the lost sheep in mind,
how should we now as a Christian Church Community respond to
members who don’t attend our Church Services and do not also
participate in other of our Church activities anymore? Do we have a
responsibility to reach out to those members who have stopped
attending our Church Services and other Church activities?
What does Scripture say about this? In the Gospel of John Chapter 21
verse 16 we read: Again Jesus said, “Simon son of John, do you love me?”
He answered, “Yes, Lord, you know that I love you.”
Jesus said, “Take care of my sheep.”
This part of Scripture places a responsibility on us as followers of
Christ to take an interest in the plight of our fellow brothers and
sisters and to reach out and help them in addressing their needs.
But after having tried over and over again, when can we conclude that
we have done all that we could to bring back a fellow member to our
Church? Does Scripture give us a guideline in this? Going through The
Continue on page 15

Oktober 2016 VPG NIEUWS

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
Vorige keer heb ik geschreven over het Church Camp dat we
gehouden hebben op 15 -17 juli in Brakkeput. De organisatie van het
Church Camp kost de Jeugdraad veel tijd. Ook nadien, want om
volgend jaar weer een goed en leuk kamp voor onze jeugd te
organiseren moeten we evalueren. Dat hebben we de afgelopen maand
gedaan. We hebben gesproken met alle betrokkenen en hebben
nieuwe ideeen opgedaan voor Church Camp 2017, hiermee gaan we
volgend jaar aan de slag. Nu richten we onze blik eerst op de nabije
toekomst en dat is de organisatie van de VPG-jeugddienst in de
Fortkerk op zondag 13 november. We hebben jullie, jeugd, nodig bij de
voorbereiding! Het is jullie dienst.
We hebben drie voorbereidingsmomenten georganiseerd, waarin we
samenkomen om na te denken over het thema en de invulling van de
dienst. In de VPG-jeugddiensten werkt de jeugd van alle drie de kerken
samen. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen elkaar kent
zullen we tijdens de eerste bijeenkomst uitgebreid de tijd nemen om
elkaar te leren kennen. Het is belangrijk dat we het gezellig hebben en
plezier hebben met elkaar. De voorbereidingsmomenten willen we
vooral goed benutten door samen worship-liederen in te studeren, een
dans of een sketch te oefenen. Het Woord, de Bijbel, is voor ons
protestanten heel belangrijk, maar geloof kan op heel veel manieren
worden geuit. Zingend en dansend de Heer loven en samen het leven
vieren maakt blij. Als het goed is hebben jullie via de Jeugdouderlingen
een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomsten die beginnen op 22
oktober. Onderaan dit stukje zal ik een overzicht met data zetten.
Als Jeugdpredikant werk ik niet alleen samen met de Jeugdraad om
activiteiten voor onze jeugd te bedenken en uit te voeren. Mijn tijd
wordt verder ingevuld door: ministerievergaderingen, radio Semiya,
catechisatie, voorgaan in een van de drie kerken en vervanging van de
predikanten als zij afwezig zijn. Deze maand hadden we een
theologische discussie met het Ministerie en heb ik ook het
hoofdartikel geschreven voor de VPG-nieuws. Voor de VPCO heb ik
afgelopen maand verschillende maandopeningen en een jaaropening
bezocht en verzorgd. Het is leuk om te zien hoe iedere school zo’n
viering weer anders aanpakt. De Albert Schweitzer Havo/Vwo is het
nieuwe jaar gestart onder het thema: ‘Geef het beste van jezelf’. Jezus
schonk op de bruiloft te Kana, de beste wijn uit, zo willen wij dit jaar
het beste van onszelf geven. Het Albert Schweitzer College Parera
begon het schooljaar met het thema: ‘Live healthy’. Gebed en preek
werden afgewisseld met bezoek van een ‘special guest’, een rapper die
de kinderen goed kenden en zijn liedje keihard meezongen. Het Marnix
College, Rio Canario, hield zijn jaaropening in de Emmakerk. De
kinderen maakten zelf de muziek bij de gezongen liederen, op de drum
en op de jukelille (een kleine gitaar). Een meisje uit de tweede klas
zong een lied, a-capella en vol overgave, zo zuiver dat ik er kippenvel
van kreeg. De afwisseling tussen mijn werk voor de VPG en mijn werk
voor de VPCO vind ik erg leuk. Onderstaand gedicht heb ik
voorgedragen op de jaaropening van het Marnixcollege in de
Emmakerk. Het komt uit Oase, de methode voor dagopeningen die de
VPCO gebruikt op de VO-scholen.
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Onderschat jezelf niet
Als je verwacht dat
het niet uitmaakt
wat jij zegt of doet,
als je meent
dat jouw stem
niet belangrijk genoeg is
om de sfeer op school
te maken of te breken,
heb je het mis.
Als je verwacht dat
het steentje dat jij bijdraagt,
verloren gaat in de massa,
of als je denkt
dat je niet meer bent
dan een druppel
in de zee van mensen
om je heen,
onderschat je je invloed.
Want een enkel steentje
dat in een vijver
wordt gegooid,
veroorzaakt kringen
vele malen groter
dan hijzelf.
En misschien ben jij
wel die ene druppel
die het verschil maakt.
Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg
Overzicht voorbereidingsbijeenkomsten VPG-jeugddienst, Fortkerk 13
november 2016
Eerste bijeenkomst: zaterdag 22 oktober,
15:30 – 17:00 uur
Ebenezerchurch
Tweede bijeenkomst: zaterdag 29 oktober,
15:30 – 17:00 uur
Ebenezerchurch
Derde bijeenkomst: zaterdag 5 november,
15:30 -17:00 uur
Ebenezerchurch
Rehearsel dienst:
zaterdag 12 november,
15:00 – 17:00 uur
Fortkerk
VPG-jeugddienst:
zondag 13 november,
9:30 uur
Fortkerk
Continued from page 14
Bible you will not find a specific guideline which states when you
should cease your attempts to bring back a member to Church?
Going back to the parable of the lost sheep, Scripture does not
mention how long the shepherd took to find His lost sheep. Does this
mean that we should continue ad infinitum to bring back a member to
Church? My conclusion would be that we should Pray about this and
ask The Holy Spirit to guide us and to tell us when we have given all
that we have and then leave up to God to take over.
May the good Lord His Rain Blessings in abundance on all of you
Brothers and Sisters in Christ as well as on your love ones.
Be Blessed.
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VoorElkaar
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.

