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Spiritual Cleansing
LP Yvonne Isidora

1
Leave it all behind, get rid of it, forget it, let it go,
change and move on to new things. We are coming
to that part of the year when we feel the urge and
perhaps one may say the need to clean up. In our
country it has almost become a tradition that as the
year comes to end we like to clean out our cupboards and kitchen cabinets. We go through our
wardrobe to rid ourselves of the old clothes we
have not worn for some time. We wash the glassware we have not used for a while. We clean up
our yards and throw away all the unnecessary clutter to you this morning on
getting rid of the clutter.
When possible, which for
some is every end of a year;
we gave our homes a fresh
batch of painting. I am told
and have experienced to
certain extend that other
countries do this as well.
Some have spring cleaning
and some summer cleaning.
During these times people
tend to get rid of all that
stuff of the past that has
clutched us out of which we
cannot seem to get unclutched easily. This may definitely not be something bad to do. For if you do not clean up sometimes you may find yourself in some serious situations in which you cannot see the beauty around
you any longer simply because of the clutter. You
may not find your way around the house because of
so many things you have piled up during the years.
So it is very good to get rid of the ones that have
no added value to your life. I know that you will
agree with me that this is one of the most difficult
and time consuming things to do. Its often hard because of the sentimental value you give to those
things. Some were gifts, others you just bought because you liked it then. Letting loose of those things
of the past which today still have you chained to
the place you are in life and you can’t seem to
move forward. My sister used to say, if you have
anything in your home that you have not used dur-

ing the entire year, it has got to go, you don’t need
it, give it to someone else who have use for it. Let it
go, pass it on or leave it behind. If it does not serve
you it’s got to go. It is truly amazing the many things
we collect and carry around with us, packed away
cluttered up in every corner of minds and hearts.
Things that have happened long ago. Things that
have hurt us that still keep nagging at us. We keep
piling them up as precious gifts and all they are doing
to us is hurting us all over again. Why do we live
with so much stuff we don't need? It's not just a
house question but a life
question too. A spiritual
question we need to ask ourselves. Why do carry so
much stuff in our minds and
hearts that have no added
value? Why do we fill our
life with so many things that
weigh us down? Why do we
keep thoughts that hold us
back, habits that limit us.
Why do we hold on to distractions that derail us. Wij
do we keep friendship with
negative people that drain us.
Why do we hold on to fear
that paralyzes us. And why do we permit countless
time controllers that sabotage our performance and
productivity. We spend so much time and energy on
things that don’t matter that we can’t focus on what
really matter. We fill up with so many things that
generate negative energy that there’s no room for
positive energy to flow into our lives. I am encouraging you to clear out the old and make room for the
new. This will simply make you feel better. It is like
everyday parking. When you take chance and park in
zones where you are not supposed to, it will only
cost you unnecessary money and negative energy.
Your car may be towed away or it may be clamped
and you have to go through a whole process of irritation and paying unnecessary fines to get it back.
Don’t use prohibited zones, if it is a paying zone, go
ahead and pay the required amount. Stay in the clear
and don’t look for unnecessary problems. This may
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be a good time for us to look at those scriptures that helps us to deal
with and get rid of the clutters in our lives. We cannot let things of the
past keep us imprisoned. We cannot let the mistakes we made, the
things that we did or the things that were done to us keep us parked
in the dark. We cannot and should not let that horrible situation you
went through keep you in that dark place that keeps you away from
the light. Psalms 23 teaches us that Yeah though I walk through the
valley of shadows of death I will not fear no evil. David teaches us that
yes He was there in that Dark Valley but he did not stay there, he
walked through it. He stepped out of it. He did not fear because he
was determined not stay there. We must not stay there in our dark
valley either; we have got to walk through the valley of darkness so we
can enter into the brightness of the light. We have got to get rid of the
clutter and focus on the things ahead of us, get rid of the baggage that
is weighing us down. We must go forward and move on, forgetting
those things, those dark moments and bad situations that are behind
us. We need to shut them out, leave them behind, in the past where
they belong. We must go forward forgetting, reaching and pressing on
for the prize of the upward call of God. Jeremiah 29:11 says: 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. A famous young artist Riahnna once wrote and I quote: ”Sometimes we
complicate our life by taking on things that God has not told us to do.
We add stress, confusion and clutter with the unnecessary things we
take on and hold on to. We need to use our faith to let go of whatever
clutters our mind and keeps us from peace. Ask God to show you
ways to simplify your life. Take an inventory today, and start throwing
out whatever is filling your life with unproductive distractions. God
wants you to enjoy your day, so get rid of whatever He shows you to
give up” unquote.
She is so right for John 10 verses 9-10 says 9"I am the door; if anyone
enters through Me, he will be saved, and will go in and out and find
pasture. 10"The thief comes only to steal and kill and destroy; I came
that they may have life, and have it abundantly. I know that there are
many memories in our hearts, but we need to stop forcing the old into
those difficult corners of our heart; instead we need to toss the old
out and bring in the new one. But this will not happen overnight Matthew 6:33 teach us that we need to seek first the kingdom of God, and
his righteousness; and all these things shall be added unto us. We’ve
got to know God first and go to Him and give Him our problems one
at a time and wait patiently as He deals with that problem in His time
and works with it in His way. Let Him show us the way and once the
Lord has dealt with our problem. He will clear out the space in our
heart so we can allow new joy to fill that space. Then we can go to
Him with the next problem one at a time. We have to start conquering what is right in front of us, one thing at a time so that it will move
you into the right thing of God’s calling. Start with where you are right
now; conquering, overcoming one battle at a time and we will gain
much. Mark 4: verses 27-29 teaches us that with God everything is
progressive. One step at a time. It reads “and he goes to bed at night
and gets up by day, and the seed sprouts and grows-- how, he himself
does not know. 28"The soil produces crops by itself; first the blade,
then the head, then the mature grain in the head. 29"But when the
crop permits, he immediately puts in the sickle, because the harvest
has come." We must take baby steps until the right moment, Gods
moment; our moment of victory is come. I am encouraging you to let
go of the past. Know what battles you need to fight, pick that one battle which will give meaning and a better future to your life. You cannot
chose to fight all battles at the same time. Sometimes you have to ignore to win. And if at all times you have to fight always do this wearing, carrying the full armor of God. You have to make sure you are
fighting for the right cause, that it is just and honest. If you do this God
shall be with you and He shall see you through and you shall conquer,
you shall overcome. We have got to stop and take a look at our personal lives, take stock of who we are, what we are doing. Take hold of
the clutter in our lives and ask ourselves if this is our time for spiritual
cleansing. We should not remain comfortable in the actual situation,
unless all is well. We cannot move on in life believing in the natural to
be our substance. We have to move on in life in full obedience of faith

knowing that we might be casting our net on the wrong side. John 21
verse 6 to 8 teaches us after the decuples have been fishing all not yet
catching no fish 6. And Jesus said to them, "Cast the net on the righthand side of the boat and you will find a catch." So they did and then
they were not able to haul it in because of the great number of fish.
We may be busy on the wrong side or in the wrong direction of our
lives. There may be too much standing between the darkness and the
righteousness of Gods promise to us. We may have to change course
or move to the other side in another direction. We have got to start
putting things in perspective. You cannot just sit and accept what you
think that life is dishing out for you. You have a responsibility of your
own, each one of us. You have got to start taking charge of your situation. Clean out the clutters in your life. Get rid of the junk; leave all
those mind bothering and heavy weighing obstacles in the past. Let bygones, be bygones, let it go, leave it all in the past. Make space for the
new, take on new challenges, You have got to change or you may have
to welcome change. Renew yourself spiritually and open the window
and let a new breeze in. Seek the Kingdom of God and all shall be
given unto you. Put our faith and trust only in God and all shall come
to pass as He so desires. We shall be removed from the old and turn
into new people living by the grace and with the love of Jesus Christ
with one promise to an everlasting future in Gods glory.

Redactioneel
Het redigeren van een krant kost tijd en energie. Met liefde doet de
redactie het. Elke maand komen we bijeen om de inhoud van de kopij
te bespreken en het kerkblad op te maken. We worden daarbij
bijgestaan door twee broeders, die de lay out verzorgen. Dat is zeker
een tijdrovend werk en we zijn blij, dat deze broeders het op zich
genomen hebben. Als de krant gedrukt is, moet die gevouwen worden.
Ook daarvoor staan mensen klaar. En tenslotte wordt het kerkblad
soms ook aan huis bezorgd. Ook dat wordt gedaan door vrijwilligers.
We zeggen dank aan al deze vrijwilligers.
Het hoofdartikel in dit blad is afkomstig van zr. Yvonne Isidora en de
meditatie is afkomstig van mijn persoon.
Verder wordt er aandacht besteed aan de herdenking van de
Reformatie in Wittenberg.
Met vriendelijke groeten,
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 20 November 2016
Antilliaans Bijbelgenootschap

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

23 nov. 2016,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 4 december 2016
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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
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo. 30

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
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
Efeziërs / Efesionan / Ephesians
Jesaja / Isaías / Isaiah
Micha / Mikéas / Micah
Johannes / John / Huan
Romeinen / Romanonan / Romans
Mattheus / Mateo / Matthew
Romeinen / Romanonan / Romans
Jesaja / Isaías / Isaiah
Johannes / John / Huan

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
3:1-21
4:17-32
5:1-20
20:1-8
20:9-26
21:20-38
5:21-6:4
6:5-24
2:1-5
4:1-5:1
1:35-51
13:1-14
24:29-44
15:1-33
11:1-10
6:1-15

December 2016
do. 1
vr. 2
za. 3
zo. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13

Mattheus / Mateo / Matthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jesaja / Isaías / Isaiah
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Filippenzen / Filipensenan / Philippians
Mattheus / Mateo / Matthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah

3:1-12
40:1-20
119:105-120
119:161-176
35:1-10
1:1-11
1:12-30
2:12-30
4:2-9
4:10-23
11:2-15
7:1-16
7:17-8:2
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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.

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
06-11
13-11
20-11
27-11
04-12

Rev. L Warren (HC)
Bro. D. Lopes
New Generation & Watermelon
Rev. L Warren (AW & HT)
Rev. L Warren (HC)

Email: vpgnews@gmail.com

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
31-10 ds. P. van Bruggen Hervormingsdag
06-11 ds. P. van Bruggen
13-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
Jeugddienst
20-11 ds. P. van Bruggen Herdenking
overledenen
27-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
04-12 ds. P. van Bruggen

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.

06-11 ds. M. Berends-van Waardenberg
GSK-dienst Marnixschool
13-11 ds. H. Végh
20-11 ds. H. Végh Herdenking overledenen
25-11 ds. H. Végh Zangdienst 19.30 uur
27-11 ds. H. Végh Doopdienst
04-12 ds. H. Végh (HA)

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-11
12-11
19-11
26-11
03-12

rev. Leander Warren
ds. Peter van Bruggen
ds. Hans Végh
br. D’arcy Lopes
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg

Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 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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Meditatie
Geen ander Evangelie
Ds. Hans Végh
Meditatie over Gal. 1:1-10
De apostel Paulus heeft veel brieven geschreven aan de christelijke
gemeenten. Hij deed dat om de gemeenten te bemoedigen, te
vermanen of op te bouwen. Soms had Paulus zo’n gemeente zelf
gesticht, soms niet. Het kwam ook voor, dat Paulus in de gevangenis
zat als hij zo’n brief schreef. Zelfs dan was hij in staat de gemeenten te
bemoedigen of op te bouwen.
Paulus moest zijn apostelambt vaak verdedigen. Hij behoorde immers
niet tot Jezus’ discipelkring. Hij was geen oor- en ooggetuige geweest
van Jezus. Pas later had hij Hem ontmoet, voor de poorten van
Damascus. In die zin was hij wel oor- en ooggetuige van Jezus. Paulus
verdedigt zijn apostelambt dan ook. Hij heeft dit ambt niet gekregen
van mensen, maar van Jezus Zelf.
Deze meditatie gaat over een gedeelte uit zijn brief aan de Galaten.
Galatië was een streek in Klein-Azië, waar christelijke gemeenten
waren.
Paulus begroet de gemeenten en wijst op het kruisoffer van Jezus
Christus. Deze heeft zijn leven gegeven om ons te bevrijden van deze
wereld, die beheerst wordt door het kwaad. We zien dat nog steeds
om ons heen. Overal is oorlog en geweld, haat en nijd, corruptie en
eigenbelang. Er is vaak ook moreel verval. Er is losbandigheid. In de
grote steden zijn er bordelen; er zijn seksuele uitspattingen. Maar in de
huizen vindt ook lichamelijk geweld plaats; er is ook geestelijk geweld:
treiterijen en intimidaties. Mensen worden daardoor voor hun hele
leven getekend.
Jezus wil ons daarvan bevrijden.
Vrijheid. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel. We moeten ons niet
laten knechten door voorschriften en wetten. Nu is het zo, dat er
overal voorschriften en wetten zijn. Ze zijn nodig om de samenleving
te reguleren. Zonder hen zou de samenleving een chaos worden. Maar
we kunnen elkaar ook te zware wetten opleggen; we kunnen elkaar
knechten en knevelen.
De kern van Paulus’ prediking is, dat we door Gods genade worden
bevrijd. We worden niet behouden door te voldoen aan allerlei wetten
en voorschriften of door onze goede werken. God vraagt van ons geen
wetticisme of werkheiligheid. Hij vraagt gehoorzaamheid en overgave.
Hij vraagt geloof in Jezus Christus, die in onze plaats de straf op onze
zonden heeft gedragen, die ons bevrijd heeft van het goddelijk oordeel
en die ons in de ruimte zet. Iemand als Maarten Luther heeft dat ook
ontdekt. Hij voelde zich daardoor bevrijd. Het gaf hem inspiratie in zijn
streven de Kerk van binnenuit te hervormen.
In Paulus’ tijd liepen de christelijke gemeenten gevaar terug te vallen
tot werkheiligheid en wetticisme. Dat gebeurde onder invloed van
joodse dwaalleraren. Ze eisten, dat de gemeenteleden zich zouden
houden aan allerlei voorschriften en wetten, zoals de besnijdenis, het
zich houden aan bepaalde feestdagen of het zich houden aan de spijsen reinheidswetten.
Deze voorschriften kunnen nuttig zijn, maar ze zijn geen voorwaarde
voor ons heil. God vraagt geloof in Jezus Christus. En vandaaruit
mogen we de werken van de dankbaarheid doen, dat wil zeggen: uit
dankbaarheid voor onze verlossing houden we ons aan Gods geboden.
Dat is het evangelie, dat Paulus wil brengen. Een ander evangelie is er
niet. Al zou een engel uit de hemel of Paulus zelf iets anders
verkondigen, vervloekt is hij. Zo stellig is Paulus, zo duidelijk is hij. We
mogen Gods evangelie niet verdraaien en het veranderen naar onze
smaak.
Paulus probeert niet in de smaak te vallen bij mensen. Hij wil de
mensen niet naar de mond praten. Onvervalst brengt hij het evangelie,
of het de mensen nu goed uitkomt of niet, of ze het horen willen of
niet. Het evangelie is soms moeilijk voor ons. Waarom moest iemand
anders voor mijn zonden sterven?, vragen sommigen. Of: waarom
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moet ik mijn vijanden liefhebben? Dat is toch wat al te veel gevraagd?
Of waarom moet ik mij houden aan Gods geboden? Dat perkt mijn
vrijheid in.
God wil juist onze vrijheid en daarom geeft Hij de geboden. We lezen
het ook in Deuteronomium 11:1-12. Het volk Israël mag zich houden
aan Gods geboden, ook in het beloofde land. Het mag de kinderen
vertellen van Gods grote daden – over de uittocht uit Egypte en de
doortocht door de Rode Zee. God is een bevrijdend God! Hij bevrijdt
ons van slavernij. De belofte is: als het volk zich houdt aan Gods
geboden, zal het gezegend worden in het beloofde land.
Dat geldt ook voor ons. Als wij ons houden aan Gods geboden, zullen
we alleen maar zegen ontvangen. Het zal ons tot zegen zijn.
Het ons houden aan Gods geboden is dus belangrijk. Maar we zijn en
blijven zondige mensen. We voldoen niet aan wat God van ons vraagt.
Daarom hebben we zijn genade en vergeving nodig. Daarom hebben
we Jezus Christus nodig. Hij pleit ons vrij van Gods straf. Hij wijst ons
de weg naar zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.
Dat evangelie wil Paulus verkondigen, aan de Galaten, aan ons. Aan dat
evangelie mogen we gehoorzaam zijn.

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
Vorige maand heb ik u reeds geïnformeerd over de VPG gemeente
vergadering die op een nog te bepalen datum in november, gehouden
zal worden. Daar kunt u terecht met al uw vragen en of opmerkingen
over de financiën van de VPG betreffende het afgelopen jaar 2015, het
huidige jaar en de begroting over 2017.
Helaas hebben we in de begroting voor volgende jaar de inkomsten
naar beneden moeten bijstellen, dit vanwege de daling waarmee we dit
jaar al te maken hebben. Hierdoor zijn we genoodzaakt om verdere
maatregelen te gaan nemen om de kosten terug te brengen. Waarbij
we ook een beroep zullen gaan doen op de stichtingen van de VPG die
inkomsten hebben, om ook hun deel van de kosten op zich te nemen,
denkt u in dit geval aan verzekeringen en belastingen.
Zoals al is aangekondigd zullen we actie gaan ondernemen met
betrekking tot achterstallige betalingen voor wat betreft de
begraafplaatsen. U zult dit binnenkort ook in de verschillende media
middels advertenties kunnen tegenkomen.
Ook zou ik u nog willen attenderen op de betaling van de vrijwillige
bijdrage, mocht u dit, voor dit jaar, nog niet gedaan hebben, ook uw
bijdrage is hard nodig. We schieten al hard op weg richting het eind
van het jaar en voor je het weet is het jaar voorbij. We zouden ook dit
jaar graag positief willen afsluiten, maar zonder uw hulp is dat niet
mogelijk.
Dan wil ik afsluiten met daarbij de vraag aan u: geeft u om uw kerk?
Olaf Mulder,
Voorzitter Kerkvoogdij VPG
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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
Bro. Desta Nisbeth
The only bridge that reaches to God.

When the Apostle Paul went to the great and intellectual Grecian city
of Corinth, he said, “I determined not to know anything among you
except Jesus Christ and Him crucified” (1 Corinthians 2:2). When Paul
described what his message was, he said, “We preach Christ
crucified” (1 Corinthians 1:23).
To the people of Corinth the preaching of the cross was foolishness,
nonsense. But Paul said, “The foolishness of God is wiser than men,
and the weakness of God is stronger than men” (1 Corinthians 1:25).
In that great intellectual center, the cross of Christ was a stumbling
block to the children of Israel, and to the Gentiles it was sheer idiocy.
This Gospel of Christ and Him crucified is still foolishness to millions
who are perishing all over the world today. How few people recognize
that the answer to all the world’s problems can be found at the foot of
the cross?
The cross of Christ is not only the basis of our peace and hope–but it
is the means of our eternal salvation. The
goal of the cross is not only a full and free
pardon, but a changed life lived in fellowship
with God. No wonder Paul said 2,000 years
ago, “We preach Christ crucified.” The
world needs this message today. This is the
message of hope, peace and brotherhood.
This is what the world calls “foolishness”
but what God has been pleased to call
“wisdom.” What do you call it?
Reaching out to non attending members.
An attempt to increase church attendance and to reach out to those
members, who have not been attending church for quite a while, is
being looked into by the church board and volunteers among the
members.

Members with transportation problems are being registered in order
to take the appropriate measure to assist these persons getting to
church.
The Praise and Worship Service held on Sunday October 16th 2016
was led by the Ebenezer Men’s Fellowship with participation of invited
brothers from the Sister Churches of the Fort and Emma Church,
brothers from the Methodist Church and other invited guests.
The message was brought by Reverend Warren, titled: ‘’Men, Be
Leaders Following the Example of Christ’’
A short summary of the sermon is hereby shared:
My brothers in Christ, men, fathers - this word from God today is
especially for you as you lead your final service of this year under your
chosen year theme: ”Men (of faith) Rise Up and Give (Godly)
Leadership. However, we live in a world today where so many things
have become the new normal and sadly; our mothers, women folk
who far too frequently have to play the role of fathers or men; has
become a new normal. As such this message is also for our mothers,
women who have to raise their children, particularly the male child,
without the support and presence of the father.
The true criteria or test of headship or leadership following the
example of God is summed up in the following:
1) To Love – this means having and showing unselfish or selfless
concern for people, causing them no harm or hurt physically
or emotionally. The Word of God says in Romans 13:10 that
“Love does no harm to its neighbor.” To love then is to be like
God our heavenly Father, for Scripture says that God is love (I.
Jn.4:8).
2) To Guide – this means to show or teach right from wrong,
good from evil, truth from falsehood; to develop a moral
compass or sense of morality, being able to know what is
acceptable and unacceptable behavior or conduct, whether it
be speech or action. This is how God the Father guides us as
Psalm 23:2-3 so beautifully portrays.
3) To Provide – this means to make available or supply the needs
of others whether it is spiritual, emotional, material or
physical. The Bible shows Jesus Christ, God in human form
providing for people as he gave moral and spiritual counsel
(Matt. 5-7), fed the hungry, healed the sick and freed the
demon possessed (as seen in the Gospels). God calls men to
this task of providing as he himself does and as leaders are
required to do.
4) To Protect – this means to defend or shield from harm or
danger whether it be physical, emotional or spiritual. To
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defend self image or esteem so that one can have a healthy
view of self as unique and valuable because of being in the
image and likeness of God, the heavenly Father and therefore,
come to know God as Saviour and Lord and so love and serve
him.
This is the leadership that men are required to give if they wish to
claim headship, and this leadership must begin in our family, the
Church, the wider community and this country. If we give this quality
of leadership following the example of God; our homes, churches,
communities and our country will be blessed and we will be a people
who are truly under God, as our constitution states. Amen.
During the service the Chairman of the Ebenezer Men’s Fellowship,
Bro. Ralph James presented the following message.
Brothers and Sisters in Christ, a very good morning to you. Allow me
to start with a short story which ties into the objectives of the
Ebenezer Men’s Fellowship. On a very bright and sunny day two
brothers were strolling through a park. What was remarkable about
this particular stroll was that the elder brother was carrying his
younger sibling on his back.
A few years before the younger brother was involved in a serious car
accident which made it very difficult for him to walk over a long
distance, even with a walking stick. This impediment was the result of
the effects of multiple injuries to one of his leg. As the brothers
approached a bench in a park where an elderly couple was sitting they
decided to pause for a while, so they sat down next to the couple.
After a few moments of silence the elderly lady asked the elder
sibling:” Isn’t it a great burden for you to have to carry your
brother around on your back”. “Well no Mam”, he replied, “he is
not a burden, he is my brother”.

The moral of this story is depicted in a song: ”He aint heavy he is my
brother” a song which was made popular in the seventies by the group
the Holies and also the well known singer Neil Diamond.
As Ebenezer Men’s Fellowship, over the past years we have shared
each other’s experiences, collectively celebrating moments of joy. At
times we share in each other’s challenges, however never experiencing
this as a burden but experiencing this more in light of responding to
the answer by Cain when GOD asked him as is written in Genesis
Chapter 4 verse 9:” Where is your brother Abel”, Our response is,
yes we are our brother’s keeper.
This statement is also illustrated in our logo as seen on the Order of
Service. This logo depicts men holding hands.
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If you look closely you will notice that the large circle passes through
each one of the men. This large yellow ball represents the Holy Spirit,
the one Spirit which joins us all together as men.
The invitations extended to our fellow brothers of our sister churches
as well of the Methodist Church must be seen in light of our belief that
the men standing and holding hands in our logo represents not only
EMF members but rather all Men of Faith who share a collective
responsibility, inspired and filled by the Holy Spirit to be Leaders in the
family, in the Church and in our community, thereby following the
Example of God.

This brings us to the Theme of the Ebenezer Man’s for 2016 “Men
rise up and give leadership” and also to the title of the sermon so
eloquently brought by our Pastor and also member and Spiritual leader
of the Ebenezer Men’s Fellowship Men: Be Leaders Following the
Example of God.
Sunday schools Song Festival.
Later that evening after almost more than 10 years a resounding and
successful Sunday Schools Song Festival was held in a solid packed
Ebenezer Church. Defending the title were Sunday school children
from the Methodist Churches, Barrett Memorial, Epworth and Carey,
the Wesleyan Holiness Church and the Ebenezer Church. The
enthusiasm under the participants was very high.
The trophy for the winning solo category went to Ms. Tawanda Brown
of the Carey Methodist Church.
The trophy for the winning duet category went to the Ebenezer
Church.
The trophy for the winning trio category to the Carey Methodist
Church and the trophy for the winning group category went also to
the Carey Methodist Church while all participants received a medal of
participation.
With gratitude we acknowledge our appreciation and thankfulness to
all Sunday school teachers and all other leaders for their time
dedicated in preparing the children for this event.
A panel of three judges presided over the festival they were: Mr.
Andres Albertus, Mrs. Sylvia Nisbeth-Larmonie and Mr. Cecil Schmidt.
The Festival was a great success.
Condolences.
The Ebenezer Church extends sincere condolences to the families
Warner and Philips with the passing of their loved ones.
May the Good Lord bless and comfort you both during this time of
grief.
It is with great sadness and shock we learned of the passing of Rev. and
Sister Audrey’s grandchild in St. Lucia.
We join in extending to the Warren family our heartfelt sympathy and
pray that the good Lord will sustain them and grant them peace, solace
and consolation during this difficult time.

Continued on page 12
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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
565 1574
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
Onze zieken
Mw. Edith Naaldijk is thuis herenigt met de drie zusters. Een sterk viertal dat veel steun van elkaar en voor elkaar ontvangt. De situatie was
zeer ernstig maar de Heer leidde daar doorheen. Dankbaar en op een
goede manier zelfverzekerd probeert mw. Naaldijk de dingen weer op
te nemen. Toch nog altijd erg kwetsbaar en met geringe kracht. We
wensen veel sterkte! Vanwege de warmte zijn enkele mensen niet helemaal fit en merken hoe deze tijd zwaar is. Hoopvol wordt uitgezien
naar enige koelte en wind.
Weer op ’t Fort
Onze kosteres Aurelia Palm is weer terug op het Fort. Daar zijn we
weer blij mee. Na enkele welverdiende weken vakantie weer enthousiast en dienstbaar aan onze gemeente en ons mooie kerkgebouw. Wat
geweldig fijn dat we Erwin de taak van het kosterschap met zoveel
glimlach en inzet hebben zien waarnemen. Hij was meerdere malen op
zondag en door de week present en we zijn hem daarvoor zeer dankbaar.
Doopdienst
Op Zondag 6 november D.V. zal de Heilige Doop bediend worden aan
Quinlan Renardus, zoon van Donna en klein zoon van dhr. En mw.
Renardus. We hebben deze dienst voorbereid waarbij we aandacht
hebben gegeven aan de betekenis van de Doop in de protestantse traditie en de raakvlakken met de andere christelijke kerken. We kwamen bij het verlangen om onze kinderen bij het opgroeien voor te gaan
in de dingen van geloof en hen voor te leven hoe christenen een getuigenis zijn in woord en daad. Donna zal worden bijgestaan door een
peter en een meter die ook telkens bij de voorbereiding aanwezig waren. We zijn natuurlijk erg blij als we in het midden van de oude Fortkerk Gods trouw aan de jonge generatie mogen ontdekken. We hopen
op een blijde dienst.
Jeugdwerk
In overleg met de leiding van de kindernevendienst zijn we gekomen
tot twee nieuwe initiatieven. We gaan proberen de jeugd van 12 plus
meer te betrekken bij de diensten met hun eigen tienermoment. Omdat dit project een goede voorbereiding vraagt gaan we dit eerst 1x
per maand of 1x per twee maanden doen. Tweede is dat we gaan proberen netwerk onder de jeugd te stimuleren. Dat wil zeggen dat we
avonden gaan organiseren waarbij we onderlinge ontmoeting en geloofsverdieping faciliteren en daarin enige leiding geven. Daarbij hebben
we niet alleen de Fortjeugd tot doel maar juist ook de diversiteit van
het netwerk dat zij -elk afzonderlijk- weer met zich meebrengen. We
proberen het oude jeugdgebouw De Tamarijn weer eens te gebruiken
waartoe het ooit bestemd was: de eerste jeugdontmoetingsavond is op
29 oktober rond het thema Halloween. Met een leuke mix van inhoud,
chill, film, muziek en geloof proberen we wat andere –meer positieve-

gedachten te verbinden aan dit feest dat steeds meer belangstelling
krijgt. Leiding is bij Arend Strampel en ds. Peter van Bruggen.
Huwelijk Verstoep – Lo Tam Loi
Op een mooie zaterdag jl. beierde de klok van de Fortkerk vanwege de
Huwelijksvoltrekking en kerkelijke inzegening daarvan van Danny en
Angelique. Een bijzonder moment waarbij het echtpaar in overleg ervoor had gekozen de ambtenaar van de burgerlijke stand uit te nodige
in de kerk. Die was daartoe zeker bereid en direct op de overheidsplechtigheid kon de kerkelijke ceremonie plaatsvinden. We zijn erg blij
en dankbaar dat de Fortkerk in de gelegenheid was om het Woord uit
te doen gaan aan vrienden en familie en iets van het evangelie toe te
voegen aan de feestvreugde. De liefde straalde van het echtpaar af in
het geloof dat God zelf de bron van liefde is en wij allen geroepen zijn
daaraan gestalte te geven in ons dagelijkse leven.
Weer zelf op de kansel
Ja toch! Zondag 6 november hoop ik weer voor de eerste keer op de
kansel te staan in de dienst rond de bediening van de Heilige Doop.
Natuurlijk is het geweldig fijn geweest om onder het gehoor te zitten
en ik heb veel goede dingen mogen ontvangen. Toch roept de stem in
’t hart. De dokter heeft geen bezwaar en ik nog minder. We zullen
vanaf die datum elkaar weer vaker gaat aantreffen in het pastoraat en
kringwerk.
Dank
Tot in deze dag blijven de groeten en beterschapswensen binnenkomen. Het doet ons telkens weer beseffen hoe we onder u thuis zijn
geraakt. Bloemen, fruit en attenties van velen binnen en buiten de kerk
tot in de hoogste kringen van het eiland…! Nu is het tijd weer terug te
keren naar de orde van de dag. Lichamelijk inmiddels al een stuk beter
ter been, de rest komt ook goed… aldus de hartelijke wensen en vele
gebeden.
Namens ons vijf,
ds. Peter van Bruggen.

De kinderen luisteren aandachtig naar ds. Van Bruggen
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SCP-Rapport
Trouwe kerkganger doet meer vrijwilligerswerk
SCP-rapport: kerk hoeft van Nederlanders niet te verdwijnen
Geregelde kerkgangers staan minder cynisch in het leven en hebben
meer vertrouwen in mensen dan onkerkelijken. Dat blijkt uit
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de
stemming onder de Nederlandse bevolking.
Het SCP brengt elk kwartaal een rapport uit over de mening van
Nederlanders over politieke en maatschappelijke kwesties, maar nooit
eerder werden de meningen van kerkgangers afzonderlijk en uitgebreid
onderzocht.
Is Nederland nog een christelijke natie?
Nog altijd staan zo’n 6 miljoen Nederlanders ingeschreven bij een
kerkgenootschap en bezoeken wekelijks zo’n 600 duizend mensen een
viering in een katholieke of protestantse kerk. Toch vraagt het SCP
zich af ‘of Nederland nog wel een christelijke natie vormt’. Voor 40%
van de Nederlanders heeft ‘religie niet zoveel met kerkelijkheid te
maken’.
Wie wel kerklid is, maar zelden gaat, lijkt qua opvattingen meer op een
onkerkelijke dan een trouwe kerkganger. ‘Kerkgang is een meer
onderscheidend kenmerk dan kerklidmaatschap’, concludeert het SCP.
Daarom hebben de onderzoekers ervoor gekozen de groep trouwe
kerkgangers (minstens een keer per maand) apart te presenteren, en
daar komen boeiende cijfers uit.
Wie is die trouwe kerkganger?
Waarin zijn die trouwe kerkgangers dan zo anders dan de rest? Ze
staan minder cynisch in het leven en hebben meer vertrouwen in
mensen. Ook hebben ze vertrouwen in de politiek: ze gaan er vaker
vanuit dat de meeste politici het goed bedoelen. Ze verlenen vaker
mantelzorg en doen vrijwilligerswerk (55%, tegenover 29% van de
onkerkelijken).
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Orgelweek Curaçao
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: in de week van 12 tot
20 november 2016 wordt op Curaçao een orgelweek georganiseerd
door de Stichting Bevordering Pijporgel Cultuur. In deze stichting
zitten vertegenwoordigers van de VPG, de RK-kerk en de Joodse
gemeenschap. Gezamenlijk zorgen zij voor het onderhoud van de
pijporgels en bevorderen zij de interesse voor het orgel.
De orgelweek is bedoeld om de belangstelling voor het pijporgel te
promoten, waardoor er voldoende draagvlak zal zijn om deze orgels te
onderhouden en te bespelen.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Ik kan alvast vertellen dat op 16 november om 19.30 uur een
orgelconcert zal worden gehouden in de Fortkerk waarbij de
wereldberoemde Nederlandse organist Eeuwe Zijlstra zijn talenten
zal tonen en waarbij u zult ontdekken dat er veel meer uit een orgel te
halen valt dan je ooit voor mogelijk had gehouden.
Houd verder ook de volgende data in uw agenda gereserveerd:
- zaterdag 19 november van 9.00 tot 12.00 uur: Open dag voor
algemeen publiek: kennismaken met het orgel in de Emmakerk.
- zondag 20 november van 13.00 tot 16.00 uur: Open dag voor
algemeen publiek: kennismaken met het orgel in de Fortkerk.
We zijn bezig om de laatste hand te leggen aan het programma. Zodra
dat vaststaat, ontvangt u via de media, via de afkondigingen vanaf de
kansel en door middel van flyers nog nadere informatie.
Luutsen de Vries
Organist VPG

Ook hebben kerkgangers andere zorgen: vaker dan onkerkelijken
maken ze zich zorgen over begrippen als goed en kwaad. Het
onderscheid daartussen is wazig geworden, vinden ze. In het
‘postchristelijke’ Nederland gaan mensen vaker op hun intuïtie af om
goed of fout te beoordelen. “Je kan hun opvattingen daarover zien als
een soort cultuurkritiek, op het relativisme dat in de moraliteit lijkt
geslopen”, zegt SCP-onderzoeker Joep de Hart in Trouw. “Trouwe
kerkgangers denken daar anders over.”
Rol van de kerk
Ook al zet de secularisatie door, de tijd dat de kerk negatieve
gevoelens oproept bij veel Nederlanders, ligt ver achter ons. Slechts
11% van de Nederlanders zou het verdwijnen van de kerk toejuichen.
Een kwart van de Nederlanders ziet het christelijk geloof als ‘dam
tegen verloedering en moreel verval’. Opmerkelijk is ook dat 40%
denkt dat zonder steun van kerken zwakke groepen in de samenleving
aan hun lot worden overgelaten

Zr. Jeanette Kroes op het orgel in de Fortkerk
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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

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

Zr. L. Felicia

690 4665
522 0030
693 2612
514 7833
767 5748

516 4919
690 8543
733 1609
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
We hebben spannende tijden achter de rug. Eerst was daar de orkaan
Matthew. Die veroorzaakte veel regen, zodat de verkiezingen uitgesteld
moesten worden. Gelukkig kwam ons eiland er goed vanaf, maar met
andere eilanden en gebieden in de regio is het minder goed afgelopen.
We denken aan Haïti, waar ruim duizend doden zijn gevallen. Wie de
beelden zag, werd verbijsterd. Het water baande zich met tomeloze
kracht een weg en vernielde huizen en bezittingen, maar het ergste waren de mensenlevens, die de orkaan eiste. We bidden voor dit veelgeplaagde land. We herinneren ons nog de desastreuze aardbeving van
enkele jaren geleden. Het land was daar nog niet over heen gekomen,
of de volgende ramp diende zich aan. We weten niet waarom dit gebeurt. Waarom wordt het ene land harder getroffen dan het andere?
Zijn de mensen daar slechter? Zo mag je niet redeneren. De apostel
Paulus zegt: “De schepping zucht en is in barensnood en verlangt naar
verlossing”.
Uiteindelijk zijn de verkiezingen op ons eiland toch doorgegaan. We
bidden de politici, die betrokken zijn bij de vorming van een nieuwe
regering, veel wijsheid toe en bovenal de kracht van de Geest.
Van 21 tot en met 29 september waren we voor een Canacomconferentie in Suriname. Het was leerzaam, boeiend en inspirerend. We hopen u hierover nog te berichten.
Ook voor de komende tijd staan er weer activiteiten in onze Emmakerk gepland. Ik noem u:
De gebedsgroep
Elke dinsdag komen we in de consistorie bijeen om te bidden voor stad
en land, kerk en wereld, vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen
zoals in Haïti, hongerenden, zieken. We dragen hen allen op aan de
Heer. We bidden ook voor onze gemeente, dat de Heilige Geest Zich
met kracht mag baan breken en de harten van mensen aanraken. We
komen van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. Ik roep u op
zich bij deze groep aan te sluiten.
Belijdeniscatechisatie
Elk dinsdag (in principe) is er belijdeniscatechisatie. We komen van
20.00 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 15, 22 en 29
november.
Bijbelstudie
Eens in de 14 dagen (in principe) is er Bijbelstudie. We bespreken de
Brief aan de Hebreeën. Jezus wordt in deze brief vaak getekend als hogepriester, die voor onze zonden binnengegaan is in het hemelse heiligdom. We komen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de
consistorie. De data zijn: 10 en 24 november.
Gespreksgroep “Wat geloof ik?”
Eveneens eens in de 14 dagen (in principe) komen we op donderdag
bijeen om te praten over de hoofdlijnen van ons christelijk geloof. Thema’s als schepping en wederkomst, rechtvaardiging en heiliging, doop en
avondmaal kwamen of komen aan de orde. We komen bijeen van

19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. U/jij bent welkom. De data zijn:
17 november en 1 december.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Op 3 november a.s. is er een gespreksgroep “Onder de boom”. Er
wordt dan een actueel onderwerp besproken. We komen dan van
19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie.
Seniorenmorgen
Op 14 november a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan
van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie,. We lezen een gedeelte
uit de Bijbel. We volgen daarbij het leesrooster van het Antilliaans Bijbelgenootschap. We zingen en bidden. We drinken koffie of fris met
wat erbij. Altijd gezellig. Komt u ook?
Bij de diensten
Op 6 november a.s. is er een Gezin-School-Kerk-dienst met medewerking van leerlingen van de Marnix basisschool. Voorganger is ds. Mariëlle Berends.
Op 20 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan
herdenken we onze overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar. God
geve ons troost en kracht als de namen genoemd worden. Er wordt
een kaars ontstoken voor elke overledene, als symbool van het licht
van Christus, dat de wereld verlicht. Jezus Christus noemt Zichzelf ook
het Licht der wereld. En wij mogen leven in zijn licht, al is het duister
om ons heen.
Op 27 november a.s. is het de eerste zondag van Advent. In de Adventsweken bereiden we ons voor op het kerstfeest, het feest van de geboorte van Christus. Op deze zondag zal Abbigail Grace Carmen, dochtertje van zr. Denise Schrader en br. Amos Agard, de doop ontvangen.
God neemt haar op in zijn verbond met mensen. En ze mag weten, dat
Jezus Christus ook voor haar in de wereld is gekomen om ons met
God te verzoenen. De ouders mogen dit aan hun kinderen vertellen.
Op 4 december a.s. is het de tweede zondag van Advent. Dan hopen we
het avondmaal te vieren. We mogen brood en wijn ontvangen als teken
van Gods liefde en trouw. God de Vader stuurde zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde om onze zonden te verzoenen. We mogen in Hem
geloven als onze Heer en dat vieren aan het avondmaal.
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar.
Zangdienst
Op 25 november a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We
beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Onze zieken
Br. Paul Devid moest half oktober een operatie ondergaan in het Sehos.
Dat gold ook voor zr. Mabel Meyers-da Costa Gomez. Zij moest aan
haar knie geopereerd worden. We wensen al onze zieken Gods nabijheid toe.

November 2016 VPG NIEUWS
Ambtsdragersdag
Op 19 november a.s. is er een ambtsdragersdag in de Fortkerk. Alle
ambtsdragers van onze VPG komen dan van 9.00 tot 12.00 uur bijeen
om te spreken over de vraag “Hoe bereiken we onze jeugd?” De morgen wordt geleid door onze jeugdpredikant, ds. Mariëlle Berends. Het
Ministerie van predikanten organiseert twee maal per jaar zo’n bezinningsmorgen voor ambtsdragers. Dit om te informeren, geïnformeerd
te worden en van gedachten te wisselen over actuele thema’s.
Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
Van generatie op generatie
Janneke riep naar haar moeder: “Mama, weet u wel die vaas die van
generatie op generatie is gegaan?” “Ja schat, ik weet welke je bedoelt.
Wat is ermee?” “Nou, mamma, het spijt me, maar deze generatie heeft
hem net laten vallen!”
Nu, sommige aardse bezittingen hebben gevoelswaarde en als ze
breken is dat een groot verlies. Maar hoe veel tragischer is het als een
nieuwe generatie geestelijke waarden laat ‘vallen’. Als het volk Israël
vlak voor het Beloofde Land staat, geeft Mozes hun de geboden van
God door en zegt:”opdat gij de Heer, uw God, vreest, door al zijn
inzettingen en geboden te onderhouden, die ik u opleg,
‘gij en uw zoon en uw kleinzoon, al de dagen van uw leven’. (Deut. 6
vers 2).
Gods inzetttingen moesten van generatie tot generatie gehouden
worden. Mozes zegt: ’gij zult het uw kinderen inprenten’
Doen wij dat? Vertellen wij onze kinderen over God, wijzen we hen op
Zijn mooie Schepping, leggen we een basis voor hun verdere leven?
Gelovige ouders moeten ook door woord en voorbeeld hun kinderen
inprenten wat God van hen verlangt. Ze moeten hun kinderen in de
eerst plaats erop wijzen, dat ze met hun zonden naar de Here Jezus
moeten gaan. Alleen zό zullen ze hen een geestelijke erfenis kunnen
nalaten en zal God’s waarheid niet van geslacht op geslacht verloren
gaan.
Een mooi voorbeeld bij ons in de Emmakerk: Een dochter deed in
oktober haar Openbare Belijdenis en werd ook gedoopt. Heel mooi!
Ze wil haar kinderen een christelijke opvoeding geven. Haar vader en
moeder waren ook in de Dienst. En wat gebeurde er? De stap van de
dochter zette moeder aan tot nadenken. Mama wilde ook haar
Openbare Belijdenis gaan doen, alleen al de gedachte is zό mooi. Was
de Heer soms aan het werk? Wil ik hierbij zeggen. Want… zoals u
weet, God gaat Zijn ongekende gang met ons, Zijn kinderen.
Jongelui
De school is alweer gestart. Hoe was de toetsweek? Het was voor
jullie een roerige eind september- en begin oktobermaand. Jullie
toetsweek, die onderbroken werd door de verschoven verkiezingen.
Daarvόόr nog een spanning door orkaan Matthew. Ik hoop van harte,
dat jullie je hoofd toch bij de lessen hebben kunnen houden. Het gaat
nu om jullie eerste echte rapport, jullie Kerstrapport. Zet ‘m op.
Probeer de tijd in te halen!
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In de Dienst van 16 oktober
was Franchelie Franca er
voor het laatst. Ze gaat naar
Nederland. Ze ontving de
zegen van ds. Hans Végh. Tur
kos bon! Doe je best daar.
Zieken
Francisca, de goede kennis
van Aart en Corrie
Batenburg, kon bijna niet
meer lopen. Geen wonder,
ze is deze maand
geopereerd, haar eerste
nieuwe knie zit erin, zoals u
ziet. En o, wat is ze blij en
gelukkig. Dat schijfje, dat u
op haar hand ziet, die zat in
haar knie. Haar oude knie
bestond uit deze schijfjes;
geen wonder, dat ze zoveel
pijn had en niet
goed kon lopen.
Tur kos bon
Francisca!
Op
naar de tweede
knie.
Zr Beers leefde
vol
spanning
naar 18 oktober
toe. Wij met
haar. Ik kwam
haar tegen bij de
poli van het
Sehos.
Grote
pech, de dokter
was er niet; er is
wél een foto
gemaakt van de
knie. Ze krijgt
een belletje over de uitslag. Wachten maar weer!
Met mijn grote oren hoorde ik in de gang in Sehos, dat zr. Maybel
Meyer morgen, 20 okt dus!, een nieuwe knie krijgt. Hopelijk gaat het
deze keer, ku Dios ke, wel door.
Steuntje
Here, heilig ons leven en maak ons bekwaam; om U steeds te geven de eer
van Uw naam.
Warme groeten namens de Kerkenraad;
Henriette (Jet) Baank.

Diensten
Op 9 oktober deed zr. Radnah-Afra
Fernando-Cruger Openbare
belijdenis van haar geloof, ze ontving
ook de doop samen met haar
dochtertjes Xenia Tasha Nasedi
Amor (Fernando) en Kyanah Imani
(Richardson).

Handoplegging na belijdenis

De kinderen zingen een lied dat ze tijdens
de nevendienst hadden ingestudeerd
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Ebenezer news continued from page 7
Ebenezer Church activities program for November 2016.
Wed. 2nd. Bible Study & Prayer meeting.
Thu. 3rd Soup Kitchen
Sun. 6th Worship Service of Holy Communion
Tue. 8th Church Board meeting
Wed. 9th Bible Study & Prayer meeting
Thu. 10th Soup Kitchen
Sun. 13th Worship Service of Praise led by L.P. D. Lopes
Wed. 16th Bible Study and Prayer meeting
Thu. 17th Soup Kitchen
Sat. 19th Theological Conversation 6.00 p.m.
Sun. 20th Women’s Group Anniversary Service (52nd)

Sunday Schools Festival at Ebenezer

Ebenezer Group with their leaders

Wed. 23rd Bible Study and Prayer meeting
Thu. 24th Soup Kitchen
Sun. 27th Worship Service of Harvest Thanksgiving, Church
Anniversary & Appreciation & First Sunday of Advent.
Wed. 30th Bible Study & Prayer meeting.
The Ms. Lee Foundation.
An exhibition to exhibit the services the Ms. Lee Foundation presently
offers is being planned for Saturday December 3rd 2016 on the
premises of the Ebenezer Church.
This exhibition will be combined with a mini health fair and bazaar.
For more information please call 461-5036 / 518-5624 and 518-5468.

Sis. Sylvian Pinedo as MC

Group winners Carey Sunday School

Winners Ebenezer Church

Trio winners Carey Sunday School
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German president and Danish
queen celebrate church where
Reformation began
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“After years of restoration, the doors of the Schlosskirche are open
again,” said Bishop Heinrich Bedford-Strohm, who heads the
Evangelical Church in Germany as the chairperson of its council.
“Doors are also symbols. They can mean insularity and withdrawal or
openness and hospitality,” said Bedford-Strohm. “Today it stands for
an open, welcoming church.”
The service in Wittenberg took place in advance of events throughout
Europe to begin 12 months of activities leading to the 500th
anniversary of the Reformation in 2017.
“When in the coming days the Reformation jubilee is launched in Lund,
Berlin, Geneva and Rome, Wittenberg will be at the heart of Europe,”
said Bedford-Strohm.
Following the service, Queen Margrethe joined Bishop BedfordStrohm and other dignitaries for a ceremony where she planted a tree
on behalf of the Evangelical Lutheran Church of Denmark in the nearby
Luther Garden.
Continued on page 14

Te Castle Church in Wittenberg, Germany. Photo: Stephen Brown
04 October 2016
By Stephen Brown*
The Castle Church in Wittenberg, Germany - celebrated
worldwide as the place where the 16th century Lutheran
Reformation began - has been rededicated following
renovation work at a service attended by German President
Joachim Gauck and Queen Margrethe II of Denmark.
“I am very pleased that we will soon be commemorating and
celebrating - aware of our tradition while looking to the future - the
500th anniversary of this event that had worldwide consequences and
had its beginning here in the Castle Church at Wittenberg,” Gauck said
in an address at end of the 2 October service.
Luther is said to have nailed 95 Theses denouncing church abuses to
the door of the Castle Church on 31 October 1517, unleashing the
events that led to the Reformation.
The door at the Castle Church (Schlosskirche in German) where the
theses are now displayed “reminds us of the unspectacular event of an
academic dispute that sparked off world history”, said Gauck, who was
a Lutheran pastor and civil rights activist in the former East Germany.
During the service, a red altar hanging donated by Queen Margrethe
which she designed and embroidered herself was unveiled. The hanging
portrays tongues of fire and its central motif is a Luther rose - a symbol
of Lutheranism - embroidered with tiny stitches known as petit point.
Queen Margrethe is known for her interest in creating woven and
embroidered church textiles. She said the request to create an altar
hanging for the church had been a pleasant surprise to which she
dedicated herself with joy and respect.
In her address, she recalled the longstanding links between the Danish
monarchy and Wittenberg. King Christian II took refuge in the town
after being forced into exile in 1523. King Christian III, who made
Lutheranism the official religion of Denmark in 1536, had as a young
man attended the Diet of Worms in 1521 where he heard Luther
defend himself against charges of heresy.
The renovation work on the church, first dedicated in 1503, is
reported to have cost about 7.8 million euros.

In Memoriam
Elly Lingstuyl
Op 4 oktober j.l. overleed zr. Elly Lingstuyl. Ze was 93 jaar.
Zr. Elly Lingstuyl werd op 6 maart 1923 geboren hier op Curaçao.
Haar ouderlijk huis stond op Scharloo.
Zr. Lingstuyl heeft jarenlang gewerkt op het Kerkelijk Bureau van onze
V.P.G. Daar heeft ze veel mensen leren kennen en veel mensen kenden
haar. Ze heeft zo ook samengewerkt met veel predikanten. Zr.
Lingstuyl was een sociaal voelend mens. Ze hielp mensen graag. Ze
stond voor iedereen klaar. Maar haar blik bleef niet beperkt tot het
Kerkelijk Bureau. Ze heeft ook veel gereisd. Daar hield ze van. Op
gezette tijden ging ze naar Nederland, naar haar familie. Dat vond ze
altijd fijn. Vooral de laatste jaren van haar leven miste ze hen.
Zr. Elly Lingstuyl hield niet alleen van mensen, ook van dieren. Ze was
met hun lot begaan. Ze hield ook van gezelschapsspelen, zoals
puzzelen en scrabbelen. Tenslotte hield ze ook van zingen.
Zr. Elly Lingstuyl werkte niet alleen op het Kerkelijk Bureau, ze was
ook kerkelijk betrokken. Ze was een trouw kerkgangster. Elke week
kwam ze naar de dienst. Toen ze niet meer kon rijden, kon dat niet
meer en ze miste haar wekelijkse kerkgang wel. Ze deed ook mee aan
gespreksgroepen, zoals de seniorenmorgen.
De laatste jaren van haar leven woonde zr. Lingstuyl op Klein St.
Michiel.
Als ik bij haar kwam, stelde ze het op prijs, dat ik een stukje uit de
Bijbel las en met haar bad. Ze kon het niet helemaal goed horen en
daarom schreef ze het Bijbelgedeelte op. Dan kon ze het later nog
eens rustig nalezen.
We hebben zr. Lingstuyl ervaren als een dankbaar en tevreden mens.
Ze was dankbaar voor wat God haar gaf. Ze was tevreden met haar
leven. Ze heeft Gods zegen en steun ook ervaren. Daarom koos ze de
tekst van de rouwdienst zelf uit. Jezus zegt hier tegen zijn discipelen:
“Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.
We lezen het in Mattheüs 28. Jezus zegt dan tegen zijn discipelen na
zijn opstanding. Maar Hij beseft, dat Hij spoedig ten hemel zal varen.
Hij bemoedigt zijn discipelen. Ze zullen niet alleen achterblijven. De
Geest van Christus is met hen.
We mogen ook weten, dat die Christus door zijn lijden en sterven de
weg opende naar het Vaderhuis. In dat geloof leefde en stierf Elly.
De rouwdienst vond plaats op 8 oktober j.l. in de Emmakerk. Daarna
was er een besloten afscheid in familiekring in Crefona.
God trooste de familie.
Ds. Hans Végh.
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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

maritza@janbeau.com
korabrivo@hotmail.com

461 5013
767 6920

LeanderWarren@yahoo.com 679 1992
olafmulder@hotmail.com
sigma.wiel@gmail.com

516 4919
767 5748

Van onze Preses
Br. Ralph L. James
Op zondag 16 oktober 2016 vond er een bijzondere Dienst plaats in
de Ebenezer United Protestant Church.
Deze Dienst werd georganiseerd door The Ebenezer Men’s Fellowship
(EMF), met actieve deelname van een aantal Broeders in Christus van
de Emma Kerk, de Fortkerk alsook van de Methodist Church van
Curacao.

Mijn deelname aan deze dienst is een goed voorbeeld van hoe wij Onze
Heer op verschillende wijze en in verschillende functies en rollen
kunnen dienen.
Mijn betrokkenheid aan voornoemde Dienst was niet op basis van mijn
functie als Preses van de VPG, maar in mijn hoedanigheid als lid en
tevens voorzitter van de EMF.
De EMF is een zeer actief orgaan van de Ebenezer Church welke zich
ten doel stelt om als een collectief van Broeders in Christus onze tijd,
talenten en middelen aan te wenden om de kerk bij te staan in het
bevorderen van haar Missie hier op Curacao.
Dit gebeurt middels het actief ondersteunen van kerkelijke activiteiten
maar ook via het realiseren van projecten welke erop gericht zijn om
de noden en behoeftes van bepaalde groeperingen in onze samenleving
te verminderen.
Daarbij wordt vooral bijzondere aandacht besteed aan jongeren,
ouderen en vrouwen.
De Dienst van 16 October 2016 stond in het teken van het de Thema
van de EMF voor 2016 te weten: “Mannen sta op en aanvaard jullie
leiderschap rol”
In zijn zeer inspirerende preek getiteld:”Mannen, wordt leiders door
het voorbeeld van God te volgen”, stond Ds. Leander Warren stil bij
een aantal aspecten waarmee mannen rekening moeten houden bij het
invullen van hun leiderschap in het gezin, de kerk en in onze
samenleving.
Het betreft hier m.n liefde geven, leiding geven, voorzien in de
behoeftes van en het beschermen van de personen aan wie leiding
gegeven moet worden.
De uitnodiging aan Broeders en Zusters van de Zuster Kerken en the
Methodist Church moet gezien worden in het kader van het steven om
gezamenlijk te discussiëren over de veranderende rol van de man in
het gezin, de kerk en in onze gemeenschap.

Vroeger was het zo dat de rollen van man en vrouw sterk tot uit
drukking kwam in m.n. de scheiding van beroepen: Mannen waren
artsen en vrouwen verpleegsters/ziekenverzorgsters, mannen waren
piloten en vrouwen stewardessen, mannen waren dominees en
vrouwen waren zondag school leidsters in de kerk. En zo kunnen we
doorgaan.
Duidelijk is dat de rol van de man niet los gezien kan worden van de
rol van de vrouw. De Bijbel is daar heel stellig over.
Hoewel mannen en vrouwen gelijk zijn in hun relatie met Christus,
wijst de Schrift specifieke rollen toe aan beide partijen in het huwelijk.
De man dient het leiderschap op zich te nemen in huis (1 Korintiërs
11:3; Efeziërs 5:23). Dit leiderschap moet niet dictatoriaal,
zelfingenomen of neerbuigend zijn voor de vrouw, maar moet in
overeenstemming zijn met het voorbeeld dat Christus geeft in het
leiden van Zijn kerk. "Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de
kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar
te heiligen, haar te reinigen met water en woorden" (Efeziërs 5:2526). Christus had de kerk (Zijn volk) lief met medeleven, genade,
vergeving, respect en onzelfzuchtigheid. Op dezelfde manier dient de
man zijn vrouw lief te hebben.
De vrouw dient zich te onderwerpen aan het gezag van haar man.
"Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want
een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is
van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het
gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht
het gezag van hun man erkennen" (Efeziërs 5:22-24). Hoewel
vrouwen zich dienen te onderwerpen aan hun man, geeft de Bijbel ook
regelmatig aan hoe de man zijn vrouw dient te behandelen. De man
moet niet de dictator spelen, maar moet zijn vrouw en haar mening
met respect behandelen. Sterker nog: Efeziërs 5:28-29 gebiedt mannen
om hun vrouwen lief te hebben zoals ze hun eigen lichaam lief hebben;
ze moeten hun vrouw voeden en voor haar zorgen. De liefde van een
man voor zijn vrouw moet dezelfde zijn als de liefde van Christus voor
Zijn lichaam: de kerk.
De vraag waar wij ons voor gesteld zien is: hoe kunnen mannen
leiderschapsrol, taken en verantwoordelijkheden invullen en uitvoeren
welke aan hen op basis van Het Woord zijn toebedeeld, zonder de
emancipatorische vorderingen welke vrouwen over de jaren heen voor
gevochten (en op bepaalde plekken in de wereld nog steeds hard voor
vechten) terug te draaien.
Graag wens ik een ieder een Gezegende november toe. Be Blessed.

Continuation from page 13
Churches from all over the world and from all confessions have been
invited to sponsor one of the 500 trees to be planted there by 2017 to
mark the 500th anniversary of the Reformation, and the worldwide
links that it symbolizes.
“We are very happy indeed that Queen Margrethe as the head of the
church has planted the tree for the Danish church,” said Pastor Hans
W. Kasch, director of the Lutheran World Federation centre in
Wittenberg, who led the ceremony. “It shows how important the
church and the queen see the international and ecumenical contacts of
the churches.”

Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111
789 0677
Farida Da Costa Gomez tel: 526 1566

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

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg

tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

Nieuws van de Jeugdpredikant
Het zijn drukke weken geweest voor mij, naast het jeugdwerk en werk
voor de VPCO ben ik regelmatig voorgegaan in de Fortkerk vanwege
het ziekteverlof van ds. van Bruggen. Ook het pastorale werk van ds.
Hans Végh neem ik over als hij uitlandig is. Dit maakt mijn werk wel
heel afwisselend en leerzaam, met de nodige nieuwe contacten. Mijn
bijdrage aan de VPG-nieuws van november is daarom maar kort. Ik had
simpelweg te weinig tijd om een stukje te schrijven, ik hoop de
volgende maand weer een up to date stukje over het jeugdwerk te
kunnen schrijven. Voor nu wil ik de jeugd van 12 jaar en ouder van
harte uitnodigen om naar de VPG-jeugddienst van 13 november in de
Fortkerk te komen! Met jullie bereiden wij deze dienst voor op
zaterdag 5 en 12 november. Het wordt jullie dienst en daarbij hebben
wij jullie input nodig! Je kunt altijd aanhaken, ook als je niet bij de
voorbereidingsmiddagen in oktober bent geweest. Op 5 november van
half 4 tot 5 uur in Ebenezerchurch en 12 november van half 4 tot 5 uur
de generale repetitie in de Fortkerk. De Jeugddienst op 13 november
begint om 09:30 uur, in de Fortkerk. We maken er gezellige
voorbereidingen van, met chips en cola, welkom!
Ter compensatie van mijn korte stukje wil ik de meditatie met jullie
delen die ik heb gehouden voor de leerlingen van het Marnix College
Rio Canario. Op 5 september hielden zij de jaaropening in de
Emmakerk.
Geef het beste van jezelf
Johannes 2:2-10
Stel je voor, je bent op een feestje, het is gezellig. Al je vrienden zijn
gekomen, de feestzaal is mooi versierd, de muziek is super goed, er
zijn lekkere hapjes en feestelijke drankjes. En dan ineens… gaat het
licht uit. Het is donker, het is stil en je vraagt je af: wat gebeurt hier?
De organisatie loopt paniekerig rond op zoek naar de oorzaak.
Dan blijkt dat de eigenaar van de feestzaal de rekening van Aqualectra
niet heeft betaald en nu is de elektriciteit stopgezet. Einde feest.
Iedereen gaat teleurgesteld naar huis.
Als Jezus niet op de bruiloft in Kana was geweest en het water niet in
wijn had veranderd, zouden de feestgangers ook teleurgesteld naar
huis zijn gegaan. Want wijn wordt geschonken zolang het feest duurt,
dat was toen de gewoonte. En als je goede wijn op is, de dure en
lekkere wijn, dan schenk je gewoon minder goede wijn, dat geeft niks,
als er maar wijn is. Wijn wordt geschonken om het leven te vieren.
Water, dat heb je dagelijks nodig, maar wijn, dat is iets extra’s, dat
komt er bovenop. Wijn staat symbool voor het goede leven.
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en heeft hij bewust krap ingekocht. De reden van het tekort staat er
niet, maar wat we wel weten is dat de gasten een lekkere smaak in
hun mond hebben en met een mooie herinnering aan een geslaagd
feest naar huis gaan dankzij Jezus.
Geef het beste van jezelf. Schenk je beste wijn uit, zoals Jezus deed.
Dat zou ons levensmotto moeten zijn, maar dat is niet altijd makkelijk.
We hebben niet altijd zin om ons in te spannen. Het is ook niet leuk
om te ontdekken dat anderen altijd profiteren van jouw extra
inspanningen. En soms voel je of denk je dat je het niet kan. Dan voel
je de druk van je ouders of leraren die graag een acht zien en geen zes.
Er is een verhaal van een pastoor die in elke jaszak een briefje had
gestopt. Op het ene stond: ‘Je bent een parel in Gods hand’. Op het
andere: ‘Je bent nog minder dan een worm.’ Twee Bijbelteksten, met
een tegengestelde boodschap. De kunst is om de balans te vinden
tussen beide. Het is een aanmoediging om het hoogste uit jezelf te
halen en het tempert je verwachtingen over wat je zou kunnen
bereiken. Meer dan je best kan je niet doen.
Wij zijn niet altijd goede gastheren en gastvrouwen. We komen soms
wijn tekort, we zijn niet altijd dankbaar, liefdevol, dapper of blij, maar
we kunnen erom bidden en Jezus zal onze tekorten aanvullen.
Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg.

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

tel: 693 2612
514 7833
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

Op zondag 23 October jl hield de Diaconie weer een weggeefmiddag.
Het was zoals altijd weer een gezellig evenement met vele tevreden en
dankbare mensen. Jeugd, volwassenen en kinderen die met hun
moeder waren mee gekomen.
Er was een moeder die een vierjarig zoontje heeft dat autistisch is en
darmklachten heeft. De familie wil naar Nederland omdat de zorg daar
beter is dan hier. Zij hebben warme kleding nodig voor het zoontje.
Wie kan hen daar mee helpen?
Een andere moeder is op zoek naar een klerenkast voor haar 12 jarige
dochter. Een andere moeder heeft behoefte aan een eetkamer zet en
een zitje voor haar zitkamer. Wie kan ons hiermee helpen.
We zijn alle gulle gevers zeer dankbaar. U maakt het voor uw diaconie
mogelijk om inhoud te geven aan haar bedieningen.
Namens de Diaconie,
Hanco de Lijster, Tel. 510 4753

Jezus heeft het water in wijn veranderd, niet zomaar een standaard
wijntje, maar de beste wijn!
‘U hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!’ zegt de
ceremoniemeester. Dit compliment geeft hij niet aan Jezus, maar aan
de bruidegom. Een compliment dat de bruidegom eigenlijk niet
verdient, omdat hij geen goede gastheer is, hij heeft niet genoeg wijn
ingekocht. Misschien waren er meer gasten gekomen dan hij had
verwacht. Misschien was zijn geld op. Misschien is hij gewoon erg zuinig

Een deel van de mensen die spulletjes aan het uitzoeken waren
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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.

