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Si mester puntra yen hende, 
kiko Pasku ta, e kontestanan 
lo ta hopi i variá 
Lo nos tende: komementu, 
no lubidá sult, ham, makrel, 
salmou, ayaka. 
Si ta den gruponan di trabou, 
klup, amistat, mas tantu mas 
mihó. 
E líkido pa guia e kuminda no 
por keda atras. 
Fiesta, goso, paranda. 
Un flus nobo ta nesesario. 
E shimí ku tin ku lusi esun 
biaha pa aña, ku ta bai misa, 
mester hasi impakto. 
Ta yega lat (pa efekto 
dramátiko) i e hilchi ku tin ku 
zona pa hala atenshon ora ta 
bai sinta mas dilanti posibel, kaminda un kómplise a 
reserve lugá. 
Si tin ku sufri e próksimo 10 luna , esei ta part di e 
‘fiesta’. 
Tin esnan ku ta selebrá fiesta di un persona ku nan 
no konosé. 
Tin ta selebrá, pero no ke konosé e hasidó di aña 
mes. 
Tin esnan ku konos’E i ku ta kere den djE ta laga 
aktonan mundane dominá nan selebrashon. 
Ront mundu siguidónan di otro religion, ta sera nan 

negoshi pa por festahá Pasku. 
Un palu di pasku dorná i yen di lus a bira un parti 
esensial di Pasku. 
Regalu a bira un tradishon. Papa Pasku a bira e bene-
faktor. 
No ta menshoná nòmber di esun ku ta hasi aña mes. 
Den CAO mester tin ‘kerstbonus’. No a base di 
prestashon, pero simplemente pasó ta Pasku. 
 
E esensia di Pasku ta AMOR. Huan 3 : 16 
 
‘Pasó Dios a stima mundu asina tantu, ku El a duna 
su úniko Yu, pa tur esnan ku pone konfiansa 
den djE no bai pèrdí ma haña bida eterno’. 
Papa Dios su AMOR pa nos t’asina inmenso, ku E, 

sabiendo ku nos mes lo no 
por, a manda su Yu pa 
reskatá nos di perdishon. 
 
Huan 15 : 13 
‘E AMOR di mas grandi ku un 
hende por tin pa su 
amigunan, ta di entregá su 
bida pa nan’. 
Kristu a laga Su Gloria atras 
pa kumpli ku Su mishon, pa 
motibu di Su AMOR inmenso 
pa nos. 
E t’ei bin bèk ora e kaba di 
prepará lugá pa nos serka 
Papa Dios. 
Nos tin ku prepará pa e fiesta 
di tur fiesta, e fiesta sin kom-
parashon (asina grandi e ta). 

E fiesta aki ta di Papa Dios. 
P’esei e lo ta e fiesta de AMOR di Dios. 
Ban selebrá Pasku komo e fiesta di AMOR, prepa-
rando pa e fiesta mes, mes. 
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 E esensia di Pasku 

rm. D’arcy J. Lopes 



2 Dec 16 / Jan 17 VPG NIEUWS 

We leven in een wereld waarin velen God niet meer kennen. Sommi-
gen zijn gedoopt, maar ze komen nooit in de kerk. Anderen hebben 
zelfs belijdenis gedaan, maar doen met het geloof weinig of niets meer. 
Weer anderen hebben nooit gehoord van het evangelie. Ze zijn niet 
christelijk opgevoed en hebben op school nooit de Bijbelverhalen ge-
hoord. 
 

Daarom weten velen niet wat advent en kerst eigenlijk betekenen. Ja, 
soms zien ze ergens een kerststal staan met een kribbe en stro en een 
baby’tje erin, maar wat de betekenis daarvan precies is, weten ze niet. 
Die betekenis kun je alleen maar weten, als je het kerstverhaal kent, als 
je de Bijbelverhalen kent, ja, als je God kent, als je Jezus kent, het kind 
van Bethlehem. 
 

Daarom is het zo belangrijk, dat de deuren van de kerk openstaan, zo-
dat mensen kunnen komen om het evangelie te horen. Maar het is ook 
belangrijk, dat wij naar de mensen toegaan om te vertellen over de 
blijde kerstboodschap. Want de boodschap van kerst is blij. Waarom? 
Omdat God heeft omgezien naar deze wereld. Deze wereld was in 
nood en leefde in duisternis. Velen kenden God niet meer en waren 
zijn geboden vergeten. Ze waren vergeten, dat God de Messias beloofd 
had, die het licht zou terugbrengen in deze wereld, die God en mens 
zou verzoenen. En het is nog steeds zo, dat de wereld vervreemd is 
van God. Er is veel duisternis en zonde. De wereld moet nog steeds 
bevrijd worden van zonde en kwaad. 
 

Daarvoor heeft God zijn Zoon gezonden  in de kerstnacht. Hij greep in 
in deze wereld. Hij bracht het licht terug. Zijn Zoon zou het offer van 
zijn leven brengen om God en mens te verzoenen, om vrede te bren-
gen in ons hart en in de wereld om ons heen. 
 

God heeft op een ongedachte wijze ingegrepen. Jezus, zijn Zoon, werd 
geboren uit de maagd Maria, niet in een paleis, maar in een stal. Hij had 
geen mooie wieg, maar werd gelegd in een kribbe met stro. Hij kreeg 
geen mooie kleren aan, maar werd gewikkeld in doeken. En de eerste 
mensen, die hoorden, dat de Messias geboren was, waren herders. Ze 
waren door de mensen veracht en hun woord was niet veel waard. 
Toch leggen zij getuigenis af van het wonder van Bethlehem. 
 

We lezen in Lukas 2 hoe Jozef en Maria in Bethlehem terecht kwamen. 
Ze woonden in Nazaret, maar ze moesten zich van de keizer laten re-
gistreren in de stad waar Jozef vandaan kwam. Dat was Bethlehem in 
Judea. Het was in die tijd een hele reis. Men  moest te voet of per ezel 
reizen. En Maria was zwanger. Voor haar was de reis extra zwaar. En 
als ze in Bethlehem aankomen, is er voor hen geen plaats in de her-
berg. 
 

Dat is tekenend. Toen al was er geen plaats voor de Messias. En dat 
zou vaak zo blijven. Ja, velen namen Hem aan als de Messias, als hun 
Heer en Verlosser. Gelukkig, want daardoor werden ze verzoend met 
God en gered. Maar velen namen Hem niet aan als de Messias. Ze leef-
den aan Hem voorbij of ze stonden zelfs vijandig tegenover Hem. En 
dat is nog steeds zo. 
 

De cruciale vraag van advent en kerst is: Is er in ons leven plaats voor 
het kerstkind, Jezus Christus, de Messias? Of hebben we het zo druk, 
dat we aan Hem voorbij leven? Voor veel mensen is Jezus naar de ach-
tergrond in hun leven verdwenen. 
 

We weten het: als je een relatie niet onderhoudt, houdt die geen 
stand. Zo moet je ook een relatie onderhouden met het kerstkind, 
Jezus Christus. Je mag Hem aannemen als je Heer en Verlosser, maar 
je mag ook met Hem leven, alle dagen, niet alleen zondag. Je mag tot 
Hem bidden en Hem danken, dat Hij je verlost heeft van de duisternis. 
Hij heeft ons in het licht gebracht en daar kunnen we niet dankbaar 
genoeg voor zijn. 
 

Maar soms vergeten we het en leven we eraan voorbij. 
 

Redactioneel 

Het is tragisch, dat de mensen in Bethlehem Jezus niet herkend hebben 
als de Messias. Ze waren onwetend of besteedden geen aandacht aan 
Hem. Het is tragisch, dat er voor Hem geen plaats was in de herberg. 
 

Stellen wij ons hart voor Hem open en ontvangen we Hem? 
 

Leven we werkelijk met Hem? 

Aan het eind van het jaar hebben we altijd een dubbelnummer van 
VPG-nieuws. Het is voor december en januari. 
 
De feestdagen zijn in aantocht en dat is ook te merken aan dit nummer 
van VPG-nieuws. Veel aandacht wordt besteed aan Advent en kerst. 
Deze tijd mag niet alleen een tijd van feestelijke verlichting op straat en 
in de winkels zijn, maar ook in ons hart. 
 
In dit nummer vindt u de roosters, zoals het Bijbelleesrooster van het 
Antilliaans Bijbelgenootschap, het preekrooster en het rooster van de 
uitzendingen via Radio Semiya. Het hoofdartikel is geschreven door br. 
D’arcy Lopes en gaat over de essentie van kerst. De meditatie is van 
mijn hand. “Is er plaats voor de Messias in ons leven?”, is hier de vraag. 
 
Verder treft u een artikel aan, dat afkomstig is van de persdienst van de 
Wereldraad van Kerken. Dit gaat over de aantasting van de schepping 
door onze vervuiling. 
 
Tenslotte is er een verslag over de Canacomconferentie, die we in 
september hebben bijgewoond in Suriname. Het thema van de 
conferentie was: “Hoe zien we de missie van onze kerken in de 
toekomst?” (vrij vertaald). 
 
Dan wil ik u als allerlaatste melden, dat het distributiesysteem van VPG
-nieuws per 1 januari a.s. wordt gewijzigd. U kunt de krant de eerste 
zondag van de maand meenemen in de kerk. Wilt u de krant toch per 
post ontvangen, dan wordt u verzocht dat te melden aan het Kerkelijk 
Bureau, tel. 461-1139. De krant wordt niet automatisch meer per post 
toegestuurd. De verzending per post brengt hoge kosten met zich 
mee. De kerkvoogdij heeft besloten hierop te bezuinigen. Ook kunt u 
het kerkblad per e-mail ontvangen. Dat kunt u aanmelden bij de 
redactie van VPG-nieuws via de e-mail: vpgnews@gmail.com. Graag uw 
naam en adres vermelden. Tenslotte kunt u VPG-nieuws ook lezen op 
de website van de VPG: www.vpg-curacao.com. 
 
Ik wens u veel leesplezier.  
 
Namens de redactie wens ik u gezegende feestdagen. 
 
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie. 

Meditatie over Lk. 2:1-7  
Een plaats voor de  Messias 

Ds. Hans Végh 
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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, als docx document, 

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   

25 jan. 2017,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 5 februari 2017  

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 
 
Op deze manier kunnen we flink bespa-
ren op de maandelijkse kosten van NAf 
2000,—. 
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws 
elektronisch te ontvangen, meldt u dan 
aan door het zenden van een e-mail met 
uw naam en huidig postadres naar de 
redactie via e-mail adres: 
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw 
VPG-Nieuws in kleur. 

 

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

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 
Antilliaans Bijbelgenootschap 

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst 
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maal-
tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-
den (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 on-
der 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 hier-
bij 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 uitgangscollecte 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: 

  
Gedurende de maand december 
zijn alle uitgangscollectes bestemd  

voor de kerstpakketten van de diaconie. 
 

15 januari 2017 
Fundashon Dios Yudami  

 

Collectes 

Januari 2017 

zo. 4    Psalmen / Salmonan / Psalms   119:161-176 
ma. 5   Jesaja / Isaías / Isaiah    35:1-10 
di. 6   Filippenzen / Filipensenan / Philippians  1:1-11 
wo. 7  Filippenzen / Filipensenan / Philippians  1:12-30 
do. 8  Filippenzen / Filipensenan / Philippians  2:12-30 
vr. 9  Filippenzen / Filipensenan / Philippians  4:2-9 
za. 10    Filippenzen / Filipensenan / Philippians  4:10-23 
zo. 11  Mattheus / Mateo / Matthew   11:2-15 
ma. 12 Jesaja / Isaías / Isaiah    7:1-16 
di. 13  Jesaja / Isaías / Isaiah    7:17-8:2 
wo. 14 Jesaja / Isaías / Isaiah    8:3-20 
do. 15  Jesaja / Isaías / Isaiah    8:21-9:7 
vr. 16  Romeinen / Romanonan / Romans  1:1-17 
za. 17  Mattheus / Mateo / Matthew   1:1-25 
zo. 18    Titus / Tito / Titus     1:1-16 
ma. 19 Titus / Tito / Titus     2:1-15 
di. 20  Titus / Tito / Titus     3:1-15 
wo. 21 Jesaja / Isaías / Isaiah    52:1-12 
do. 22  Hebreeen / Hebreonan / Hebrews  1:1-14 
vr. 23  Psalmen / Salmonan / Psalms   98:1-9 
za. 24  Lucas / Lukas / Luke    2:1-14 
zo. 25    Hebreeen / Hebreonan / Hebrews  2:1-18 
ma. 26 Handelingen / Echonan / Acts   6:1-15 
di. 27  Johannes / Huan / John    1:1-2:2 
wo. 28 Johannes / Huan / John    2:3-29 
do. 29  Johannes / Huan / John    3:1-18 
vr. 30  Lucas / Lukas / Luke    2:15-21 
za. 31  Numeri / Numbernan / Numbers  6:22-27 

December 2016 

zo. 1    Galaten / Galátanan / Galatians   3:26-4:7 
ma. 2   Genesis / Génesis / Genesis   1:1-19 
di. 3   Genesis / Génesis / Genesis   1:20-2:4a 
wo. 4   Genesis / Génesis / Genesis   2:4b-25 
do. 5   Genesis / Génesis / Genesis   3:1-15 
vr. 6  Mattheus / Mateo / Matthew   2:1-12 
za. 7    Mattheus / Mateo / Matthew   3:1-17 
zo. 8    Jesaja / Isaías / Isaiah    42:1-13 
di. 9   Jesaja / Isaías / Isaiah    42:14-25 
wo. 10 Handelingen / Echonan / Acts   10:30-48 
do. 11  Mattheus / Mateo / Matthew   2:13-23 
vr. 12  Psalmen / Salmonan / Psalms   29:1-11 
za. 13  Psalmen / Salmonan / Psalms   40:1-17 
zo. 14    Jesaja / Isaías / Isaiah    49:1-13 
ma. 15 Jesaja / Isaías / Isaiah    49:14-26 
di. 16   1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians 1:1-17 
wo. 17 Psalmen / Salmonan / Psalms   27:1-14 
do. 18   Mattheus / Mateo / Matthew   16:1-20 
vr. 19  Openbaring / Revelashon / Revelation  1:1-20 
za. 20    Openbaring / Revelashon / Revelation  2:1-17 
zo. 21    Jesaja / Isaías / Isaiah    8:21-9:7 
di. 22   Mattheus / Mateo / Matthew   4:12-25 
wo. 23 Openbaring / Revelashon / Revelation  21:1-21 
do. 24  Openbaring / Revelashon / Revelation  21:22-24 
vr. 25  Galaten / Galátanan / Galatians   1:11-24 
za. 26  Mica / Mikéas / Micah    6:1-16 
zo. 27    Psalmen / Salmonan / Psalms   15:1-5 
ma. 28 1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians 1:18-31 
di. 29  Mattheus / Mateo / Matthew   5:1-12 
wo. 30 Jesaja / Isaías / Isaiah    58:1-14  
do. 31  Psalmen / Salmonan / Psalms   112:1-10 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie NAf 60. Een 
abonnement voor één jaar (10 edities) kost NAf 500,- per jaar.  Een 
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor 
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.  
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  
   
Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

Distributie 
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant 
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere 
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem 
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs ! 
 
Email: vpgnews@gmail.com 

Kerkelijk Bureau 

Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 9.00 uur  tot 15.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
Heilige Avondmaal/Holy Communion 
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in 
het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover con-
tact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local 
board-members or your pastor. 
 
Doopbediening 
Ebenezer Church   To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk  Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; 
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk. 
 
Rouw– en trouwdiensten 
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk 
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden 
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de do-
minee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als 
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt 
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst 
leidt en waar deze zal plaatsvinden. 
 
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten. 

Radio Semiya  98,5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 
  
 10-12 rev. Leander Warren 

 17-12  ds. Peter van Bruggen 

 24-12 ds. Hans Végh 

 31-12 ds. Hans Végh 

 07-01 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 14-01 rev. Leander Warren 

 21-01 ds. Peter van Bruggen 

 28-01 ds. Hans Végh 
  
Wijzigingen voorbehouden. 

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

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

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

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

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
11-12 ds. Jan Jonkman 3e advent  
18-12  ds. H. Végh 4e advent  
24-12  ds. H. Végh Kerstnachtdienst Fortplein   
          23.00 u 
25-12  ds. H. Végh 1e kerstdag 
31-12 ds. H. Végh Oudejaarsdienst 17.00 u 
01-01 ds. Peter van Bruggen en/of ds. H. Végh  
          Gez. Dienst in de Fortkerk 
08-01  pastor Saïd Flores  
15-01  ds. H. Végh  
22-01  ds. H. Végh  
27-01  ds. H. Végh Zangdienst 19.30 u. 
29-01 ds. H. Végh  
05-02 ds. H. Végh (HA) 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
11-12  ds. P. van Bruggen 
18-12 ds. P. van Bruggen 
25-12  ds. P. van Bruggen 
31-12  ds. H. Végh gez. dienst in de Emmakerk  
           aanvang 17.00 uur. 
01-01 ds. P. van Bruggen gez. dienst in de 
           Fortkerk 
08-01 ds. P. van Bruggen 
15-01 ds. P. van Bruggen 
22-01 zr. Yvonne Gumbs Ysidora 
29-01 ds. P. van Bruggen 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
11-12  Sis. Y. Isidora                                         
18-12  New Generation & Watermelon          
24-12  VPG Joint Worship Rev. H. Végh 11p.m.  
25-12 Rev. L Warren (CDW) 7:00 a.m. 
31-12 Rev. L Warren (WW) 8:00 p.m. 
01-01 Rev. L Warren (HC & CR) 
08-01  Bro. D. Lopes  
15-01  Men’s Fellowship                          
18-01 Elder H. Ponte (WPCU) 7:00 p.m. 
22-01 Rev. L Warren 
29-01 Young Adults Group                     
05-02 Rev. L Warren (HC) 
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Van augustus tot november lag de prachtige tweemaster  Jonas voor 
anker in het Spaanse water, in afwachting van het voorbijgaan van het 
orkaanseizoen. De bemanning bestaande uit Hanny Vlaskamp en Jacob 
Brederveld heeft echter zeker niet alleen maar onderhoud gepleegd en 
uitgerust.  
Er werden  bezoeken aan de Fortkerk gebracht, mee gedacht met de 
liturgie en last but not least orgel gespeeld! 
  

 
  

Hanny, hartelijk dank voor de prachtige nieuwe liedboek bundel welke 
de Fort Kerk gemeente in ontvangst heeft mogen nemen. Ook hartelijk 
dank voor al jullie inspanningen bij  de aanschaf en verzend 
gereedmaken van de overige liedboeken!! We gaan er jarenlang plezier 
van hebben. Begin december is er een kerkdienst gepland, waarbij de 
bundels met behulp van de cantorij worden “ingezongen”.  
  

 
  

Jacob, dank voor het spelen op de orgel tijdens onze ere diensten en 
tijdens het middag gebed. We hebben genoten van je orgelspel.  
Een goede en behouden vaart namens ons allen toegewenst en we 
hopen jullie weer gauw weer eens op Curacao te mogen zien! 

   

Godspeed and following seas! 

Veel dank  aan twee zeezeilers 
 Pieter Jan van Roon 

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik ook bezig met de 
voorbereiding voor de gemeentevergadering van de VPG van 24 
november. We liepen al even met het idee om een iets andere invulling 
aan deze avond te geven, om op die manier meer mensen te 
interesseren voor deze avond. We kreeg vervolgens het aanbod 
waarbij iemand een persoonlijk verhaal zou komen vertellen over de 
hulpactie, onlangs, door de koninklijke marine op Haïti na de orkaan 
Matthew. Op deze manier hopen we dat er meer belangstelling zal zijn 
voor deze avond. Waar u terecht kunt 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. 
 

Een avond met twee gezichten, dat niet alleen vanwege de andere 
invulling van de avond maar ook vanwege de financiële resultaten. Het 
afgelopen jaar 2015 hebben we afgesloten met een behoorlijk 
overschot. Voor dit jaar ziet het er duidelijk minder rooskleurig uit. 
Met nog een actie voor wat betreft betalingen van grafrechten hopen 
we niet uit te gaan komen op een verlies. Echter ook de inkomsten 
middels de collecte en de vrijwillige bijdrage liggen tot op heden onder 
het bedrag welke we verwacht hadden. Het verschil met vorig jaar zit 
hem dan voornamelijk in de (personeels)kosten die voor dit jaar een 
stuk hoger liggen dan het afgelopen jaar. 
 

We hebben dan ook in de begroting voor volgend jaar de inkomsten, 
net als vorig jaar, weer naar beneden moeten bijstellen, dit vanwege de 
daling waarmee we ook dit jaar te maken hebben. Hierdoor zijn we 
genoodzaakt om opnieuw maatregelen te nemen om de kosten terug 
te brengen. De VPG nieuws wordt elke maand gedrukt en per post 
verstuurd. Nu krijgen mensen de VPG nieuws vaak ook per mail of via 
de kerk. Om nu kosten te sparen willen we o.a. het versturen van de 
VPG nieuws per post beperken tot alleen die mensen die niet op een 
andere manier deze kunnen ontvangen. Willen deze mensen dat bij het 
kerkelijk bureau aangeven, dan blijven zij ook na 1 januari de VPG 
nieuws gewoon in de bus ontvangen. 
 

Graag zou ik nog een dringend beroep op u willen doen op de betaling 
van de vrijwillige bijdrage, mocht u dit, voor dit jaar, nog niet gedaan 
hebben, ook uw bijdrage is hard nodig. 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 

Kerkvoogdij 
De kerk is van blijvende waarde 

 

Geef om uw kerk  

Voorzitter: Olaf Mulder 
Fortkerk: Joop  Snel 
Emmakerk: Denise Schrader, Olaf Mulder, 
Elma Velgersdijk  

Ebenezer church: Franklin James, Kenneth 
Bremer 
 
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 
naar onderstaande bankrekening van de VPG: 
    
MCB: 90091204 
o.v.v. kerkelijke bijdrage 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

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

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
767 9068 res 
737 0661   
 
 
 

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

 
524 7036 
868 8206 res 
522 1667 
666 6004 
461 0949 res 
511 8405 
 
 
461 2950 res 
514 6968 

Minister 
Rev. L. Warren           465 7061 res 
Bramendiweg 100       679 1992 cel 
LeanderWarren@yahoo.com 
Local Preachers in VPG Service: 
Bro. D. Lopes   465 3207 res 
Sis. Y. Isidora    767 3769 res 
                       

Ebenezer Church 

 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Bro. Desta Nisbeth 

continue their service of labour of love. On the final Sunday of the 
month of November, Ebenezer will hold a service in celebration of 
Harvest Thanksgiving, the anniversary of its founding and that of it 
becoming a member of the United Protestant Church, commencement 
of Advent and Pastor’s Appreciation. The first Sunday of December 
will be worship in celebration of Holy Communion as well as the 
reception of Ms. Karen Martina to the Church Board as Elder and 
representative to the Kerkvoogdij and the commissioning and 
presentation of the Young Adults Group, Ebenezer as the newest 
auxiliary in a formal manner. The annual luncheon of the Ebenezer 
Victoria Club would be held on Friday December 9 and the Church 
Dinner on Tuesday December 20. On Saturday 3rd December there 
will be an Educational and Health Fair to give information about the 
courses of the Miss Lee Foundation and to provide free testing for 
blood sugar, blood pressure and cholesterol levels. There will also be a 
mini Church Bazaar. Ebenezer will join with her sister congregations in 
celebration of Christmas Eve Service on the Fortplein on December 
24. Christmas Worship celebration will be observed on December 25 
at 7:00 a.m. and the final worship service of the year will be held on 
Saturday December 31 at 8:00 p.m.  

 
During the course of the year Ebenezer lost a few members to the 
“grim reaper.” To the families of these members namely: Ovista Etalina 
Lake-Rouse, Oscar Douglas James, Isaiah R. Philips, Beatrice Gertrude 
Warner, and Marijke van der Steen now deceased, we pray that you 
continue to enjoy God’s comforting grace as you continue to seek 
closure for the loss of your loved ones, and may God grant their souls 
his blessed and eternal rest and peace.  
 
Finally in January of the new year, Ebenezer will commence its 
celebration for its eightieth (80th) year of union with the United 
Protestant Church and eighty-seventh (87th) year since its founding by 
Obediah Anthony. An anniversary committee is already in place and a 
couple of meetings have also been held and the outlines of the 
anniversary programme are already taking shape. We thank God for 
the privilege of yet another year of worship and service, and look 
forward to the new year with great anticipation. To all our members, 

Ebenezer Reflecting On Year, 2016: 
 
As the end of this year of ministry and mission endeavours draws to a 
close, the Church at Ebenezer first engages in looking back over a year 
of mixed fortunes even as we prepare to look forward to the new year 
in anticipation of what we hope would be a good year filled with 
opportunities through which we can give God the glory and honour 
due to his mighty name. As I look at the Church  programme for this 
year, it is clear that to this juncture, we have achieved most of the 
mission goals we had set ourselves, satisfactorily. A few remain quite 
challenging but we remain hopeful at still being able to achieve them 
with some measure of success.  Here I reference membership and 
attendance at worship services and other related activities and events 
of the Church. My conservative estimation is that for active members, 
those who attend worship services at least twice monthly, the 
attendance or participation level was approximately seventy five 
percent (75%), while for others the level was about fifty to sixty 
percent (50-60%). The continuing challenge is to increase membership 
generally and improve both active membership and attendance, 
especially of the youth and young adults. In fact, the truth of the matter 
is that this reflection is done in the broader context of the future of 
the Church, say over the next ten to twenty (10-20) years as its 
relevance to its community is pondered, and whether or not it would 
continue to exist in its present way of being Church: for example 
would it continue to be English speaking, or become Papiamentu 
speaking. Considerations such as these need to be addressed with 
some measure of urgency if we, as Church, are serious about being 
relevant and vibrant within our context in the ensuing years. It is our  
thinking, which is beginning to emerge, that we would need to pursue  
liturgical renewal, that is, new ways of worshiping that would be both 
attractive and appealing in this contemporary age in which we live, as 
well as, new ways of evangelizing, that is spreading the Good News of 
Christ which was good for yesteryear, is good now, and will be good in 
the future. These necessary adjustments being contemplated, is what it 
means to find new ways of being Church in our postmodern, highly 
scientific and technological contemporary society. All this is part of 
what we hope the future would be for Ebenezer, a Church which will 
exercise holistic ministry to address the physical, material, emotional 
and spiritual needs of its people.  
 
However, as we complete the foregoing for the years ahead, I return 
us to the closing off of this year. Last Sunday we enjoyed a worship 
experience which celebrated God’s granting to the Women’s Group 
fifty-two (52) years of service to Ebenezer. The Women’s Group was 
thanked for these many years of service as well as encouraged to 



7 Dec 16 / Jan 17 VPG NIEUWS 

friends and supporters we say thank you for your help throughout this 
year and look forward to your continued support in year 2017. Have 
for yourselves and families then, a blessed Advent, merry Christmas 
and a happy, peaceful, productive and successful new year.  

 
 

I now present the schedule of our services and activities for 
December 2016 and January 2017.  
 
1. Soup Kitchen………………………………….Thursday Dec. 1st & 8th  
2. Holy Communion Worship………………..………..Sunday Dec. 4th  
3. Sick & Shut-in Visitations………………………Wednesday 7th & 14th  
4. Bible Study & Prayer Meeting……………Wednesday Dec. 7th & 14th   
5. Victoria Club Christmas Luncheon…………………..Friday Dec. 9th 
6. Advent Services………………………………Sunday Dec. 11th & 18th  
7. Candle Light Service…………………………….....Sunday Dec. 18th   
8. Christmas Service…………………………………Sunday Dec. 25th  
9. Watch Night Service……………………………..Saturday Dec. 31st 

10. Holy Communion & Covenant Renewal Service……Sunday Jan. 1st  
11. Church Board Meeting…………….…………….Tuesday Jan. 17th 
12. Church Board Retreat…………………………….Saturday. Jan. 21st 

17 November 2016 
 
We have come a long way but have made little progress, stated Bart-
holomew I, Ecumenical Patriarch of Constantinople, in his message to 
the United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), referring to 22 years of UN conventions as an unaccepta-
bly long period to respond to the environmental crisis. 
 
The UN climate change conference is, in some ways, occasion for cele-
bration that the world’s nations responded to the urgent call in Paris to 
collaboratively address and confidently agree on the agenda that lies 
before them, stated Bartholomew I. However, the 22nd Conference of 
the Parties (COP22) in many ways is also a painful reminder that 197 
countries have ratified a convention enforced after the Rio Earth Sum-
mit of 1992 only now. 
 
“For twenty-two years, then, the world’s leading authorities and politi-
cians have fundamentally agreed on the problems of global climate 
change and have held endless consultations and high-level conversati-
ons on something that requires practical measures and tangible action. 
Twenty-two years, however, is an unacceptably long period to respond 
to the environmental crisis, especially when we are conscious of its 
intimate and inseparable connections to global poverty, migration and 
unrest”, stated Bartholomew I. 
 
After 22 years, it is finally time – and long overdue – for all of us to 
discern the human faces impacted by our ecological sins, noted Bartho-
lomew I, for it is human beings – all of us, but especially the “least” and 
the most vulnerable or marginalized among us – who are irreversibly 
impacted. “How, then, can any nation justify the suffering of its people? 
How can any industry defend the exploitation of its customer? Unless 
we all perceive in our attitudes and actions, as in our deliberations and 
decisions, the faces of our own children – in the present and in future 
generations – then we shall continue to prolong and procrastinate the 
development of any solution”. 
 
In a message delivered to the UNFCCC on 16 November, Bartholo-
mew I wrote: “What price are we prepared to pay for profit? Or how 
many lives are we willing to sacrifice for material or financial gain? And 
at what cost would we forfeit or forestall the survival of God’s crea-
tion? It is our humble, yet bold prayer that all parties at the COP22 will 
recognize and respond to the high stakes involved in climate change.” 
 
The statement of Bartholomew I was received by James Gra-
bert, UNFCCC Sustainable Development Mechanisms coordinator. 
Although the Paris agreement provides the blueprint for national con-
tributions and the tools for international support and cooperation, all 
of us have the opportunity to take action, said Grabert. “The Paris 
agreement is ours to implement – as individuals and as a society as a 
whole. We welcome this message today – it reminds us of the need to 
take action now and to implement what we have agreed, addressing 
humanity’s needs”. 
 

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

Ecumenical Patriarch: Survival of 
God’s creation is at stake 
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

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

 
747 7427 
565 1574 
461 5013 
518 0205 
560 0900 
685 3507 

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

 
540 0865 
 
 
 
462 6873 
696 6818 

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

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

Onze zieken 
We denken aan mw. E. Naaldijk, nog altijd herstellend. Op hoge leeftijd 
neemt de snelheid van het herstel af en wordt meer geduld gevraagd. 
We wensen veel sterkte. Ook noemen we mw. Ferwerda weliswaar 
omringd door kinderen en klein-kinderen maar toch. De eenzaamheid 
is groot en het grote huis leeg. Er is veel liefde voor de kerk en het 
geloof en daarin wensen we sterkte. 
 
Gedoopt 
Op zondag 6 november werd de Heilige Doop bediend aan Quinlan 
Renardus. Bij de doop klonken de woorden uit Psalm 121 van trouw 
en nabijheid. We wensen moeder, de peter en meter en opa en oma 
veel wijsheid en liefde bij de opvoeding. Bovenal Gods zegen op de 
kleine Quinlan dicht bij de Here te houden en hem al vroeg te voeden 
in het geloof. Ouderling Pieter-Jan overhandigde de doopkaars als blij-
vend gedenkteken van dit mooie moment. Wat een voorrecht om op 
deze wijze samen gemeente te zijn. 
 
Huwelijk Verstoep 
Ofschoon al weer wat langer geleden toch nog een aardige foto van 
deze mooie dag. Het echtpaar is inmiddels volop aan het werk in Suri-
name maar nog altijd verbonden met onze Fortkerk. 

 
Jeugdkerk 
Een nieuwe term in de Fortkerk! Op een vaste zondag in de maand 
hebben we met de leiding van de Kindernevendienst afgesproken dat 
bijzondere aandacht zal uitgaan aan de jongeren en jongvolwassenen 
van onze gemeente. Direct bij de aanvang van de dienst komen zij sa-
men in de benedenzaal van de Fortkerk voor een bezinningsmoment 
en aansluitend de verwerking en bespreking van een thema dat we ook 

laten terug komen in de eredienst. ds. Marielle zal als jeugdwerkpredi-
kant voor materiaal en aansturing zorgen. De leeftijd voor de Jeugd-
kerk is vanaf (ongeveer) 14 jaar, dat wil zeggen dat de kinderen bene-
den die leeftijd in de kerk blijven. Zij krijgen dan tijdens de dienst bij-
zondere aandacht en het kindermoment zal worden verruimd. Tegen 
het einde van de dienst zullen de jongeren voor in de kerk wat vertel-
len van hun belevenissen en ervaringen. Op weg naar huis en bij de 
koffie kan het gesprek binnen het gezin worden voortgezet. We heb-
ben hiermee geprobeerd een passend vervolg te geven aan ons experi-
ment van een aantal weken geleden. 
 
Orgelconcert 
Wat een mooi evenement waarin we ons orgel konden presenteren 
aan een breed en belangstellend publiek. Orgelmuziek is onlosmakelijk 
verbonden aan de Joods-Christelijke wortels en met name binnen de 
gereformeerde traditie zeer geliefd. Het is zondermeer bewonderens-
waardig dat we op ons eiland een aantal goed onderhouden en kwalita-
tief goede orgels hebben. Zelfs blijkt de orgelcultuur een samenbinden-
de factor te zijn voor wat betreft de Rooms-Katholieke Kerken, de 
Joodse synagoge en de Protestantse Kerk, dit werd treffend onder-
streept door de verschillende kerken en de synagoge op Punda waar 
de Stichting Behoud Orgelcultuur Curaçao te gast was. Ze bracht ons 
een gevarieerd programma en zeer deskundige organisten. De ge-
noemde Stichting ijvert mede voor de welstand van het Flentroporgel 
in de Fortkerk. Zo stellen we met dankbaarheid vast. 
 
Zondag aanstaande Avondmaal 
We gedenken het lijden en sterven van Christus en bij het aanzitten 
zien wij met groot verlangen uit naar de komst van Christus. Het 
avondmaal heeft tijdens de adventsperiode een extra dimensie; name-
lijk dat we ons voorbereiden om Hem te mogen ontvangen. Hij komt 
tot ons in eenvoud en toegankelijkheid, waar wij Hem nog wel eens 
hebben gemaakt tot hoogstaand en onaantastbaar. Het verlangen naar 
het geboortefeest onderstreept onze vraag naar een Christus die nabij 
is en onder ons is. Het maakt ons bewust dat wij elke dag mogen leven 
in het geloof dat Hij aan onze zijde is. Bij het avondmaal tonen we ons 
verlangen naar Hem en de bereidheid ons leven op Hem af te stem-
men. Dat is niet altijd eenvoudig en niet zelden struikelen wij. Maar het 
evangelie is erop gericht ons daarin te bemoedigen en te sterken. Zo 
zal het sacrament van Brood en Wijn ons een voorproef geven van het 
Kind dat aanstaande is dat grote blijdschap brengen zal en verlossing 
voor alle volken. 
 
VPCO (Vereniging prot. chr. onderwijs) 
De VPG is naast enkele andere (Protestants-Christelijke) kerken op 
Curaçao “dragende” (Founding) kerk. Dat wil zeggen dat het bestuur 
van de VPCO gevraagd heeft aan de kerkleiding/kerkenraad na te den-
ken over de identiteit van de school en de mogelijkheden of onmoge-
lijkheden om in de toekomst het draagvlak van de school te verbreden 
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en meerdere kerken toe te laten binnen de organisatie. Dat is een ver-
antwoordelijke klus welke we op goede aangename wijze hebben aan-
gepakt. Onze gesprekken ter verkenning en oriëntatie brachten verdie-
ping te weeg welke niet alleen een appel werd voor de school maar 
ook een kritische kijk naar binnen. Aan de identiteitsmedewerker ds. 
Marielle is de taak om structuur en kaders aan te geven voor dit ge-
sprek. Het traject is pas net ingezet en zal zeker nog enige tijd duren; 
we wensen het bestuur en de identiteitsmedewerker veel zegen en 
wijsheid. 
 
Advent 
Tijdens de adventszondagen zingen we met en voor de kinderen het 
adventsthemalied. Dit lied past binnen het kerstproject waarvan wij 
telkens elke zondag een beetje meer te zien krijgen. Op deze manier 
proberen wij kinderen en ouderen voor te bereiden op de geboorte 
van Christus. Voor de kinderen zal het erg leuk zijn als zij het gehele 
project stap voor stap kunnen meemaken. De betekenis van het kerst-
project zoals we te zien zullen krijgen krijgt meer betekenis als de kin-
deren alle stapjes kunnen bijwonen. 
 
Nieuwe Liedboeken 18 december 
We zijn zeer blij en dankbaar dat het invoeren van het Nieuwe Lied-
boek voorspoedig loopt en we inmiddels de beschikking hebben gekre-
gen de bundels. De hartelijke gift werd een stimulans om van het mo-
ment van ingebruikname iets bijzonders te maken. Bij het schrijven van 
het kerkblad worden de bundels geplastificeerd opdat ze in nette staat 
bewaard en gebruikt kunnen worden. Zondag 18 december zullen we 
de Nieuwe Liedboeken in gebruik gaan nemen. Daartoe zal ons gele-
genheidskoor Iona/Taizee als cantorij optreden. Zij studeren een aantal 
speciale liederen in om ons een goede start te geven. Nog altijd ligt een 
inschrijflijst in de benedenzaal van de kerk waarop u kunt inschrijven 
indien u een eigen exemplaar wilt aanschaffen. 
 
Senioren kerstfeest 
Op zaterdag 17 december worden de verschillende seniorenkerstvie-
ringen gehouden. In de Fortkerk beginnen we om 11.00 uur. Naast de 
vertrouwde kerstliederen en de lezing van het kerstevangelie is er ook 
ontspanning en gezelligheid rondom de gezamenlijke maaltijd. Uitnodi-
gingen zullen worden uitgedeeld en mw. Jet Hammen zal telefonisch de 
senioren benaderen. Is vervoer noodzakelijk dan kunt u dat aangeven 
en dan zorgen wij ervoor dat u gehaald en gebracht wordt. 
 
Kinderkerstfeest 
Op dinsdag 20 december wordt het traditionele Kinderkerstfeest ge-
houden in de Fortkerk. De leiding van de kindernevendienst doet haar 
best om een mooie avond te verzorgen waarin iedereen welkom is en 
voor iedereen een plaatsje is. We vinden het leuk als de kinderen ko-
men en opa’s en oma’s en ouders en vrienden. We zingen mooie lie-
deren en er zal een reuze spannend verhaal worden voorgelezen. De 
kerk is mooi versierd en voor de kinderen is er iets lekkers. Dinsdag 
20 december 18.00 uur start voor de kinderen in de benedenzaal, 
19.00 uur iedereen welkom in de kerk.  
 
Kerstnachtdienst 
Een grote organisatie met veel voorbereiding zal er voor zorgen dat 
het Fortplein in kerststemming wordt gebracht. Velen zijn nu reeds 
actief om de kerstboom in glorie te laten schijnen en de Fortkerk het 
decor te laten zijn van de kerstnachtdienst. De predikanten van de VPG 
zullen aan deze dienst hun medewerking verlenen. We hopen op een 
goede opkomst en een mooie dienst. Voor onze kerk de gelegenheid 
missionair present te zijn met het evangelie van het geboren Kind dat 
van de hoge is neergedaald om de schepping te vernieuwen. Velen zul-
len in deze dagen de weg naar een van de kerken vinden; we hopen en 
bidden dat zij gezegend zullen worden. 
 
Kerstmorgen 
Op zondag vieren we kerstfeest; de geboorte van Christus! Beter ge-
zegd is het leven van Christus. We mogen elkaar dan weer ontmoeten 
in deze dienst die zal worden opgeluisterd met mooie muziek en koor- 

en samenzang. U bent erg welkom en zeker ook gasten en vrienden die 
voor de gelegenheid op het eiland zijn. 
 
Oudjaar en Nieuwjaar 
Zoals ook elders in het kerkblad te lezen hebben de wijkkerkenraden 
van de Emmawijk en de Fortkerk het goed gedacht de diensten van 
31december en 1 januari gezamenlijk te ondernemen. Op oudjaar ont-
moeten we elkaar in de Emmakerk, op nieuwjaarsmorgen treffen we 
elkaar in de Fortkerk. Op nieuwjaarsdag zal het koffiedrinken na de 
dienst de invulling hebben van een nieuwjaarsreceptie. Het is bijzonder 
dat de nieuwjaarsdag op zondag valt en we het nieuwe jaar mogen be-
ginnen met een dienst van woord en gebed. Samen vragen we Gods 
zegen over de kerk, de samenleving en ons persoonlijk bestaan in het 
nieuwe jaar. We weten ons geroepen tot afhankelijkheid en navolging 
en op die weg trekken we gezamenlijk op. 
 
Nieuwjaarsgroet 
Omdat deze uitgave van VPG nieuws uitkomt voor december en januari 
wensen we u en jou mede namens de wijkkerkenraad een gezegend 
kerstfeest en voorspoedig nieuwjaar. We hopen en bidden dat 2017 
goede dingen zal voortbrengen en het beste in ons zal oproepen; dat 
we onze naaste tot dienst mogen zijn ver weg en dichtbij. We realiseren 
ons dat de feestdagen niet altijd en voor iedereen dagen van grote 
vreugde zijn. Vaak kan er eenzaamheid zijn en de diepe pijn van heim-
wee en gemis. Voor allen die in deze dagen zorgen hebben bidden wij 
het goede toe. Vreugde en welbehagen voor allen. 
Gezondheid, vreugde en zegen in 2017! 
 
Familie Van Bruggen  

Attentie Urgent: 
 
Hierbij delen wij het volgende mee aan een ieder die een graf heeft op 
de Protestanste Begraafplaats te Roodeweg en/of Oranje-
straat : 
Binnen 3 maanden zullen we starten met het ruimen van graven. In-
dien u een betalings achterstand heeft of niet aangegeven heeft om uw 
graf te willen behouden, neem dan svp contact op met het Kerkelijk 
Bureau. Graven met onbekend identiteit (niet geregistreerd)of betalings 
achterstand zullen tot onze spijt moeten worden geruimd. 
Contact nemen met Kerkelijk Bureau VPG 
   Telefoon:461-1139 open van 10am tot 4 pm 
   Email: info@vpg-curacao.com  
 
 
 
Atenshon Urgente: 
 
Pa medio di e anunsio aki nos kier a partisipa na nos kliente nan ku tin 
graf den Santana Protestant na Roodeweg i Oranjestraat lo si-
giente : 
Aki 3 luna nos lo kuminsa ku limpiamentu i saka restu for di graf nan 
den e santana nan aki . Si akaso tin debe nan atrasa i graf nan no registra 
porfabor hasi esaki na Ofisina na Fortkerk. Si esaki no tuma luga nos lo 
prosede ku e eliminashon di e grafnan enkuestion. 
Tuma kontakto ku Kerkelijk Bureau VPG 
   Telefon: 461-1139 habri 10 mainta pa 4or atardi. 
   Mail: info@vpg-curacao.com 

verenigde protestantse gemeente 
van curaçao 

Kerkelijk bureau                                       
Fortkerk-Fort Amsterdam, tel. 461-1139; fax 465-7481 
P.O. Box 4194 
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Als u dit leest, zijn we alweer in de Adventstijd. We bereiden ons voor 
op het kerstfeest, het feest van de geboorte van Jezus. Hij kwam om 
vrede te brengen in de harten van de mensen, vrede op aarde. Die is nu 
ver te zoeken. We denken aan Syrië, Zuid-Soedan, Nigeria, de Centraal
-Afrikaanse Republiek, Jemen, Irak, noem maar op. In vele landen heerst 
er oorlog en geweld. Het is nodig, dat de Vredevorst intrede doet in 
ons hart, in ons leven, in ons land. Ook op ons eiland zijn er veel moei-
lijkheden. Velen leven in armoede en geweld. Moge de vrede van de 
hemel neerdalen op ons allen. Moge de kerstgedachte post vatten in 
ons hart. 
Dit nummer van VPG-nieuws is voor de maanden december en januari. 
In deze periode heeft onze Emmakerk de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we bijeen om te bidden voor kerk en wereld, voor 
vrede en recht. Maar ook onze persoonlijke problemen mogen we 
voorleggen aan de Heer. 
We komen bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. 
De laatste keer dit jaar is 13 december en de eerste keer in het nieuwe 
jaar is weer 10 januari. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie. We bereiden ons diepgaand 
voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. We komen bijeen van 
20.00 tot 21.00 uur. De laatste keer dit jaar is 13 december en de eer-
ste keer in het nieuwe jaar is weer 10 januari. 
 
 
Bijbelstudie 
Eens in de veertien dagen komen we bijeen voor de Bijbelstudie. We 
zijn nog steeds bezig met de Hebreeënbrief. Christus staat in deze brief 
centraal. Hij is de hogepriester, die onze zonden verzoend heeft voor 
het aangezicht van God. We komen bij een op donderdag van 19.30 tot 
21.00 uur. De data zijn: 1 en 15 december en 19 januari. 
 
 
Gespreksgroep “Wat geloof ik?” 
Eveneens op donderdag eens in de veertien dagen komen we bijeen om 
de hoofdlijnen van ons christelijk geloof te bespreken. Deze cyclus 
loopt bijna ten einde. Deze gespreksgroep is van 19.30 tot 21.00 uur in 
de consistorie. De data zijn: 8 december, 12 en 26 januari. 
 
Seniorenmorgen 
Op 12 december a.s. is er weer een seniorenmorgen. Het is altijd gezel-
lig en de discussies zijn levendig. We bespreken een Bijbelgedeelte, we 
zingen liederen en we bidden. Ook is er koffie en fris met wat erbij. De 
daarop volgende seniorenmorgen is op 9 januari. 
 
 

Dec 16 / Jan 17 VPG NIEUWS 

 Emmakerk 
Wijk 3                   Tel. 737 3070                       

Leden van de wijkkerkenraad Wijkwerk Emmakerk  MCB 23963403  
Restauratierekening    MCB 25260903 

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

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

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

 
690 4665 
522 0030  
693 2612 
514 7833 
767 5748 
 
 
668 5785 
868 0775 

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 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

Seniorenkerstviering 
Op zaterdag 17 december a.s. is er een seniorenkerstviering in de Ole-
ander (aan de Weg naar Welgelegen, naast JPF). We beginnen om 18.00 
uur. Eerst is er een korte kerstdienst, waarin het avondmaal wordt ge-
vierd. Daarna is er eten en drinken en gezelligheid. 
 
Onze zieken 
We gedenken on onze gebeden br. Theo Marion, die ernstig ziek is. 
We denken ook aan zr. Stella Beers-de la Paz, die therapie heeft, na de 
onfortuinlijke val van enkele maanden geleden. 
God zij al onze zieken nabij. 
 
Bij de diensten 
Op 4 december a.s. hopen we met elkaar het avondmaal vieren. Brood 
en wijn gaan rond als teken van verlossing en verzoening. Jezus Christus 
heeft dat bewerkstelligd door zijn lijden en sterven op Golgotha. Daar-
toe kwam Hij in deze wereld. Met kerst gedenken we dat. In de Ad-
ventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. Deze zondag is het 
de tweede zondag van Advent. 
Op 24 december a.s. is er een kerstnachtdienst op het Fortplein. Die 
begint om 23.00 uur. Ik hoop daarin de meditatie te houden over het 
thema: “Goed nieuws voor u”. 
Op 25 december is het de eerste kerstdag. Om 9.30 uur begint dan on-
ze dienst in de Emmakerk. Er zal in deze dienst een kerstspel zijn voor 
jong en oud. 
Op 31 december a.s. is het oudjaar. De oudejaarsdienst begint om 17.00 
uur. Met God en elkaar sluiten we het oude jaar af. We danken God 
voor zijn zegeningen. Deze dienst wordt gehouden in de Emmakerk en 
is gezamenlijk met de Fortkerk. 
1 januari valt op een zondag. Dan is er een gezamenlijke dienst in de 
Fortkerk. De dienst begint om 9.30 uur. De Emmakerk zal dan gesloten 
zijn. 
 
Zangdienst 
Op 27 januari 2017 is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30 
uur in onze Emmakerk. We verhogen Gods naam in ons lied. Liederen 
kunt u opgeven bij mij. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
 
Huwelijk 
Kerkelijke inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Frank van 
Ooijen en Joyce Reijnen. De dienst zal plaatsvinden op 31 januari a.s. op 
de locatie in Lagun, waar we altijd ons kampeerweekend hebben. Een 
schitterende locatie aan zee. Ons allen welbekend. De dienst wordt 
geleid door mij. We feliciteren Frank den Joyce met hun voornemen in 
het huwelijk te treden en we wensen hun Gods zegen toe. 
 
Geboren 
Op 13 oktober j.l. werd Carson Clyde geboren, zoontje van Roos 
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Nieuws Jet 

Rhuggenaath en Clyde Goilo. Alles is goed gegaan bij de geboorte. 
Op 9 november j.l. is Zulema Claire geboren, dochtertje van Nancy 
Valentijn en Clifton Pansa. Ook hier is alles goed gegaan bij de geboor-
te.  
We mogen blij zijn met deze nieuwe levens. 
We feliciteren de ouders van harte. We wensen hun sterkte en Gods 
zegen bij de opvoeding van hun kinderen. We hopen en bidden, dat hun 
kinderen mogen komen tot de belijdenis van Christus’ naam en met 
Hem willen leven. 
 
Ik wens u allen gezegende kerstdagen, een prettige jaarwisseling en nu 
als Gods zegen voor het nieuwe jaar! 
 
Ds. Hans Végh. 

ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW. 
 
Bij de juwelier zag ik deze week een reclamefolder met de volgende 
advertentie, “Als u uitgekeken bent op uw oude sieraden, dan maken 
wij er weer iets moois van”. De enige voorwaarde was natuurlijk, dat 
men zijn oude sieraden moest inleveren. Begrijpelijk! 
Misschien bent u uitgekeken op uzélf en het leven dat u tot nu toe 
geleid hebt. Hoogstwaarschinlijk ziet u het dan niet meer zitten en hebt 
u alle moed verloren ooit nog gelukkig te worden. En dat is heel erg 
jammer!! 

Doet u dan het volgende: Lever uw oude leven in bij het kruis van 
Golgotha. Bied eerlijk uw zonden op, vertel ze aan de Heer en geef 
uzelf over aan Hem, die gezegd heeft:”Zo is dan wie in Christus is een 
nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is 
gekomen”. God wil er ook voor U zijn, Hij wil er weer iets moois van 
maken. Hij wil u wassen van uw zonden:” Komt toch en laat ons 
tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij 
zullen wit worden als sneeuw” (Jesaja 1:18). 
Kom daarom tot de Here Jezus, die de Middelaar is tussen God en 
mensen en die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Hij 
maakt alles nieuw. Hij weet van alles wat er bij u gepasseerd is. Zet de 
eerste stap naar Zijn huis. Op zondagmorgen bijv. willen wij u graag 
begroeten. Laten we samen naar het Woord van de Here luisteren, 
samen bidden, samen zingen, dat doet een mens zo goed. 
Pak elke dag thuis dat mooie boek, -de Bijbel!- en lees er een stukje uit. 
En voel hoe u bemoedigd en gesterkt wordt om weer verder te gaan . 
Weet u, elke dag is weer een kadootje van de Heer. 
En elke dag schenkt Hij ons weer Zegeningen, die wij nieteens 
verdienen en soms niet eens zien of willen zien. Maar de Heer is goed 
en houdt van ons, Wij mogen Zijn kinderen zijn. Wat fijn!! 
 
JONGELUI. 
Jullie staan voor een echte deadline. Jullie werken nu aan jullie eerste 
echte rapport. Zet ‘m op! Des te fijner zijn jullie feestdagen en vakantie 
volgende maand. Veel Succes!! Trek nog even aan de cijfers. 
 
DIENSTEN. 
Zondag jl 20 november was het weer de laatste zondag van het 
Kerkelijk Jaar. Op die zondag herdenken wij de overledenen van het 
afgelopen jaar. Dit jaar hadden wij onze zusterkerk, de Fortkerk, op  
 

bezoek. Er was een festiviteit op het Fortplein met Muziek (herrie) 
erbij. Daarbij is er geen Dienst mogelijk. 
Het was een aardig volle kerk, ouderwets, zo fijn met elkaar; mag best 
vaker. 
Als U deze krant leest, zitten we midden in de Adventsperiode. De 
voorbereiding voor Kerst. Bent u met de voorbereiding voor Kerst 
bezig? Met de gordijnen, likje verf voor het huis, schoonmaak, 
kerstboom, de kerstmaaltijd?  En hoe zit het met uzelf? En in uw hart? 
Laten we ons met z’n allen ook van binnen voorbereiden op de komst 
des Heren. 
Wat een mooie Kerst zal dat worden, bovenal een vredige Kerst. 
Beste lieve mensen, ik wens u Gezegende Adventsdagen toe;  
Daarna nog een Bon Pasku; Bon Anja Nobo; 
Gezegende Kerstdagen; Voorspoedig Nieuwjaar!! 
Alle Predikanten, organisten, hopi forsa met de extra Diensten. 
Tot Ziens in 2017, ku Dios ke! 
Christelijke Groeten vanuit de Kerkenraad, 
 
Henriette (Jet) Baank. 

90 jaar Twee heren dienst 

Over engelen 

Kaarsjes aansteken 
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Van 21 tot en met 29 september j.l. werd in Paramaribo, Suriname een 
conferentie gehouden van CANACOM. CANACOM staat voor 
Caribbean and North America Council for Mission. In deze raad nemen 
presbyteriaanse en gereformeerde kerken uit Noord-Amerika (Canada 
en de Verenigde Staten) en het Caraïbische gebied deel. Het doel van 
deze raad is, dat kerken uit noord en zuid elkaar wederzijds steunen in 
de missie van de Kerk. Vroeger was de beweging eenzijdig van noord 
naar zuid. De kerken uit het Noorden stichtten en steunden kerken in 
het Zuiden. Nu is deze steun wederzijds. 
 

Gastvrouw van deze conferentie was de Hervormde Kerk van 
Suriname. Deze is sinds twee jaar lid van CANACOM. Op 22 
september werd de openingsdienst gehouden in de Centrumkerk in 
Paramaribo, met veel vlagvertoon door padvinders. Een jongerenkoor 
van de gemeente zong. Ds. Naomie Neslo en ds. Diana de Graven 
gingen voor. Het was een indrukwekkende dienst. 
 

Elke morgen werd begonnen met een Bijbelstudie over een bepaald 
thema. De Bijbelstudie werd gegeven door een van de deelnemers. De 
vier thema’s, die op deze conferentie behandeld werden, waren: 
kerkgroei en vernieuwing, mensenhandel, geslacht en geweld, armoede 
en ongelijkheid. 
 
Vier thema’s 
Op elk van deze vier thema’s willen we nader ingaan. 
 

Kerkgroei en vernieuwing. Het blijkt, dat alle gevestigde kerken, of ze zich 
nu bevinden in Canada, de Verenigde Staten, Jamaica of Guyana, te 
maken hebben met een kleiner wordend aantal leden. De jongeren 
vinden onze diensten vaak saai. Hoe kun je die trend keren? Suggesties 
waren: betrek de jeugd meer bij de kerkdienst, preek actueel, probeer 
alle generaties te bereiken, behoud je gereformeerde identiteit. Het 
gaat er in de dienst niet om om mensen te vermaken, maar om 
aanbidding. Belangrijk is ook niet alleen een groei in de breedte, maar 
ook in de diepte. Bijbelstudie is hierin belangrijk. Ook evangelisatie 
speelt een belangrijke rol. We mogen ons niet schamen voor het 
evangelie, maar zullen vrijmoedig moeten getuigen van de hoop, die in 
ons is. Persoonlijke evangelisatie moeten we niet schuwen. We moeten 
ambassadeurs van Christus zijn. CANACOM wil dat ook laten zien 
door tekenen op te richten van het Koninkrijk. Daarom worden sociale 
projecten gesteund. 
 

Mensenhandel. Wereldwijd wordt er gehandeld in mensen. Vooral 
vrouwen en kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Sommigen verdwijnen 
in de prostitutie, anderen worden gebruikt als slaven. Men spreekt dan 
ook over moderne slavernij. Het is soms moeilijk om dit te ontdekken, 
maar het is om ons heen. Het speelt zich af in de verborgenheid. Wat 
kunnen we het beste doen als we mensenhandel ontdekken? De politie 
anoniem tippen, zei een inspecteur van de Politie van Suriname, die het 
woord voerde. Mensen in arme landen zijn vaak het slachtoffer van 
mensenhandel. Ze solliciteren naar lucratieve baantjes in het buitenland 
om veel geld te verdienen, maar worden zo het slachtoffer van 
mensenhandelaren. Ook gaat het vaak om handel in menselijke 
organen. Ook hier gaat het om bewustwording. Zijn we ons bewust 
wat er om ons heen gebeurt? Via de scholen kunnen we jongeren 
bewust maken van de gevaren, waar ze aan bloot staan, bijvoorbeeld 
jonge meisjes en kinderen. 
 

Geslacht en geweld. In de landen in het Caraïbische gebied komt veel 
huiselijk geweld voor. Vooral vrouwen en kinderen zijn hiervan het 
slachtoffer. We dienen elkaar te respecteren, vooral de zwakkeren. De 
Bijbel wijst ons daarin de weg. Zie Gen. 12:10-20 en 1 Tim. 2:8-16. 
Conflicten mogen we niet met bruut geweld oplossen. We mogen niet 
heersen over de ander. We moeten ook in de kerk oog hebben voor 

ENGAGING MISSION IN THE 21ST  
CENTURY: REVISIONING FOR THE 

FUTURE 
CANACOM Council Meeting 2016 

dit probleem en het aan de orde stellen. 
Armoede en ongelijkheid. De inleiders verwezen naar de Accra 
Confession van de World Alliance of Reformed Churches, die werd 
aangenomen in 2004. Hier wordt beleden, dat armoede en ongelijkheid 
niet Gods wil zijn, maar dat we daar tegen moeten strijden. 
Ongelijkheid en armoede moeten opgeheven worden. Ieder mens 
dient kansen te krijgen voor een menswaardig bestaan. Het lijkt echter 
of de rijken in deze wereld steeds rijker worden en de armen steeds 
armer. Ook werd een discussie gewijd aan wat armoede eigenlijk is. 
Wanneer ben je arm? Voor de Verenigde Naties is armoede probleem 
nummer één in deze wereld. In de discussie kwam Deut. 24 steeds 
naar voren. 
Uit de discussies kwamen steeds aanbevelingen naar voren. Die 
worden gebruikt voor het beleid van de CANACOM. 
 
Contextuele bezoeken 
We vergaderden steeds in de bovenzaal van het wijkgebouw ‘Ons 
Huis’ van de hervormde Centrumgemeente. Maar we bleven daar niet 
de hele tijd. Soms trokken we erop uit om, contextuele bezoeken af te 
leggen, dat wil zeggen: bezoeken aan instanties of projecten in de stad 
of het land, waar we waren. Zo hadden we de keuze een tehuis voor 
verstandelijk gehandicapten of een psychiatrisch ziekenhuis te 
bezoeken.  
 

Zr. Farida bezocht Huize Betheljada – het huis waar God voor zorgt – 
, een tehuis voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. 
Deze kinderen wonen permanent in Betheljada. Intussen zijn sommige 
kinderen van het eerste uur allemaal volwassen mensen geworden en 
zijn al 37 jaar, even oud als het tehuis. De meesten zijn aan bed 
gekluisterd, kunnen niet praten en zijn geheel afhankelijk van hun 
verzorgers. Wij, die dit tehuis hadden bezocht, merkten op dat de 
personen die hier werkten een speciale gave moesten hebben. Door 
deze confrontatie werden wij nogmaals herinnerd aan het feit hoe 
gezegend wij zijn.  
 

Ds. Hans koos voor het laatste en toog naar het Psychiatrisch 
Centrum Suriname in een van de buitenwijken van de stad. Hij vertelt: 
Ter plekke kregen we tekst en uitleg over het reilen en zeilen van het 
ziekenhuis. Voor de patiënten heeft men allerlei behandelprogramma’s 
opgesteld. We bezochten daarna het paviljoen van het dagverblijf. 
Mensen verblijven hier alleen overdag. ’s Avonds en ’s nachts zijn ze 
thuis, bij hun familieleden. We hadden gesprekken met de bewoners 
en dansten met hen de zumba. Een muziekprogramma behoort tot de 
dagelijkse therapie. Een wonderbaarlijke belevenis. 
Tot de contextuele bezoeken hoorde ook op zondag een bezoek aan 
een wijkkerk van de Hervormde Kerk. Deze kerk heeft drie 
gemeenten: de Centrumkerk, de Bethlehemkerk en de 
Morgensterkerk. Wij werden ingedeeld voor een bezoek aan de 
Morgensterkerk. Na de dienst hadden we een ontmoeting met 
gemeenteleden bij het koffiedrinken. We kregen een maaltijd 
aangeboden. 
 
Rapportages lidkerken 
Tijdens de conferentie werd ook gerapporteerd vanuit de lidkerken, 
veertien in aantal. Men rapporteerde over de situatie van zijn of haar 
kerk. Van tevoren was er al een rapport ingezonden. Dat werd dan 
verduidelijkt of geactualiseerd. Ik rapporteerde over onze V.P.G. Het 
was interessant om te horen hoe de verschillende kerken bezig zijn en 
voor welke problemen  ze staan. Vaak was er ook herkenning. Vanuit 
Guyana werd er gerapporteerd, dat er veel zelfdodingen zijn. En veel 
hindoe’s worden christen. Vanuit Canada werd gerapporteerd, dat er 
vijftig kerken per jaar sluiten. De secularisatie is hevig, een van de 
problemen van de gevestigde kerken. 
 
Hoofdtoespraak 
De hoofdtoespraak werd gehouden door mw. Jet den Hollander. Deze 
ging over het thema van de conferentie: zending in de 21e eeuw: 
herziening voor de toekomst. Mw. Den Hollander was van 1992 tot 
1998 zendingssecretaris van CANACOM. Ze vertelde over haar rijke 
ervaringen door de jaren heen. Als we spreken over zending is dat niet 
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alleen zending met woorden, maar ook met daden. Vaak halen we het 
zendingsbevel uit Mt. 28 aan, maar we mogen niet vergeten wat Petrus 
zegt in een van zijn brieven: “Leg verantwoording af van de hoop die in 
u is”. We mogen de wereld hoop geven en die hoop laten zien. Aan 
het eind van haar toespraak vertelde mw. Den Hollander over haar 
ervaringen in Israël/Palestina. Ze is daar nu werkzaam namens de 
Wereldraad van Kerken. Men probeert verzoening tussen Israëli’s en 
Palestijnen te bereiken. Men werkt aan vrede gerechtigheid, maar de 
haat zit vaak diep. Hoe kunnen de wonden geheeld worden? Het is een 
kwestie van lange adem. Deze lezing werd gehouden in het kader van 
het dertigjarige bestaan van CANACOM, en ter nagedachtenis van rev. 
Earl Thames, een van de stichters van CANACOM, die op 11 augustus 
j.l. onverwachts overleed. Er werd op de conferentie vaak aan hem 
gerefereerd. Er werd stilgestaan bij zijn geestelijke nalatenschap. 
 

Ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van CANACOM werd er 
een receptie gehouden in de voormalige directeurswoning van de 
Surinaamsche Bank, gelegen in een prachtige tuin, omzoomd met 
palmen. Tijdens deze receptie waren ook gemeenteleden van de 
Hervormde Kerk aanwezig. Enkele oudgedienden werden vanwege hun 
verdiensten voor CANACOM in het zonnetje gezet. Dat gebeurde 
door mw. Jennifer Martin, de zendingssecretaris van CANACOM. 
Elke conferentiedag werd afgesloten met een kort avondgebed. Dit 
werd geleid door een van de deelnemers. Er werden vrolijke liederen 
gezongen, begeleid door de gitaar. 
 
Nieuw bestuur 
Aan het eind van de conferentie werd een nieuw bestuur, de z.g. 
Administrative Committee (AC), gekozen. Rev. Carlington Keene uit 
Guyana werd de nieuwe voorzitter. Onze zr. Farida Da Costa Gomez 
werd ook in het bestuur gekozen, en wel als vertegenwoordiger van 
het Caraïbisch gebied. Dit geldt voor een periode van twee jaar. We 
wensen hun veel sterkte en Gods zegen. 
 

De conferentie besloot ook de volgende bijeenkomst in 2018 in 
Curaçao te houden. Het YAM-Workcamp (YAM = Young Adults in 
Mission) van 2019 wordt eveneens op ons eiland gehouden. Er is dus 
werk aan de winkel voor ons. Een lokaal planningscomité zal het e.e.a. 
voorbereiden. 
 

Ook de financiën van CANACOM kwamen aan de orde. De 
contributie is niet voor elke lidkerk hetzelfde. Men betaalt wat men 
missen kan. Maar een bijdrage wordt wel verwacht, want het werk 
kost geld. In de praktijk komt het erop neer, dat de Noord-
Amerikaanse kerken veel meer bijdragen dan de Caraïbische, want ze 
beschikken nu eenmaal over meer fondsen. De penningmeester, mw. 
Merle Buchanan, vertelde dat een verhoging van de bijdrage van de 
lidkerken nodig was. Ze verzocht de deelnemers dit met hun 
kerkleiders te bespreken. Een bedrag wilde ze niet noemen.  
 

De laatste dag was een ontspannende dag. We togen naar de 
Colakreek ten zuiden van de hoofdstad en genoten van het frisse water 
van de kreek en de heerlijke maaltijd die ook daar geserveerd werd. 
De maaltijden waren tijdens de hele conferentie trouwens uitstekend. 
We kunnen niet anders zeggen. 
We vonden het een boeiende en leerzame conferentie. Niet, dat we 
nu alle kerkelijke en wereldproblemen hebben opgelost. Maar het is 
goed om erover te praten. “Bewustzijn” en “bewustwording” waren 
ook woorden, die telkens terugkeerden. Het is goed om je van de 
problemen bewust te zijn en daarover te praten met anderen, die 
elders wonen en de zaak vanuit een ander perspectief bekijken, maar 
die eveneens door de Heer van de Kerk geroepen zijn om 
missionerend bezig te zijn. 
 

Tot slot gaat een speciale dank uit naar zr. Maritza Beaujon-Bakhuis die 
geheel belangeloos als tolk is opgetreden voor de deelnemers uit Santo 
Domingo en Cuba.  
 

Literatuur: 
Global Exchange to the Caribbean, in: Horizons. The Magazine of Presbyterian 
Women, januari/februari 2015 
CANACOM Strategic Plan 2015-2020 
 

Ds. Hans Végh en zr. Farida Da Costa Gomez. 

Foto: Enkele deelnemers aan de conferentie in de Morgensterkerk 

 
 
 
 
 
  

SNA is op zoek naar vrijwilligers! 
 

Vindt u het ook belangrijk dat onze jeugd zich ontwikkelt tot een vol-
waardig onderdeel van de maatschappij met inzet van christelijke nor-
men en waarden? Kom ons ondersteunen op de diverse schoollocaties 
van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Curaçao.   
Wij bieden een plezierige en leerzame werkplek aan waar wij onze kin-
deren/jongeren ondersteuning bieden bij hun didactische en sociaal-
emotionele ontwikkeling. De locaties zijn verdeeld over 2 scholen voor 
het voortgezet onderwijs en 2 scholen voor het funderend onderwijs.  
Wilt u graag van betekenis zijn en daarvoor waardering, vriendschap en 
voldoening ervaren?  
Meldt u zich nu aan via de mail: info@sna-curacao.org  
of bel naar +5999 5150444 
  
  
Kim de Vos 
Directeur SNA 

  
 
  
Website: www.sna-curacao.org 
Facebook: Stichting Naschoolse Activiteiten SNA 
Telefoon: +5999 5150444 

Oproep vrijwilligers voor SNA 
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Scriba: Krijnie Wout-de Geus 
Ebenezer Church: Desta Nisbeth  
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Fortkerk: Maritza Bakhuis 
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Leander Warren 
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maritza@janbeau.com 
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523 9111 
513 8909  
520 3015 
526 1566 
 
461 5013 
767 6920  
  
679 1992  
516 4919 
767 5748  

Centrale Kerkenraad 

Van onze Preses 
 Br. Ralph L. James 

We are once again approaching the end of another year. For many 
Christians this season comes with a lot of sentiments and 
anticipation. In short it's a festive season. The season is characterized 
by the preparations of lavish meals, family gatherings, exchanging of 
gifts, face lifting and decorating of homes etc. 
 

The birth of Christ, the Son of God, on the contrary was not typified 
by royalty and glamour. On the contrary. Our Lord and Savior was 
born under the most humbling circumstances, certainly not what 
would be expected of the birth of a King. 
 

A question that comes to mind is what does the birth of Christ in a 
manger symbolize? See Luke Chapter 2 verse 7. ”And she gave birth 
to her firstborn, a Son. She wrapped Him in swaddling 
clothes and laid Him in a manger, because there was no room for 
them in the inn." 
 

Below is an excerpt of an article written by By Rev. Peter Larson of 
the Lebanon Presbyterian Church in Lebanon, Ohio USA. In this article 
Rev. Peter Larson gives his perspective on the symbolic relevance of 
Christ's birth in a manger.  
 

The article is titled: "Why The Manger". 
Of all the places he could have been born, why was Jesus born in a 
stable and a manger? Why the manger? You might say, “Well, it 
must have happened that way in order to fulfill the scriptures. Jesus 
was born in a manger to fulfill the prophesies in the Old Testament - 
that's why.” But in the Old Testament there are no prophecies like 
that. None of the prophets foretold that Jesus would be born in a 
manger. 
Why the manger? You might say, “Well, Jesus is the Good 
shepherd. And so he was born in a place for shepherds, in a manger.” 
Now, it's true, that shepherds would often take shelter out in the 
fields, in a stable. Usually, that place was just an underground cave. If 
you go to Bethlehem as a tourist…they'll show you a place like that in 
shepherd's field, a cave that has been used by shepherds for centuries 
to takes shelter from the rain and the wind. But shepherds don't live in 
those places. And they don't give birth in those places. Shepherds were 
treated as outcasts, they were the poorest of the poor but not even a 
shepherd would be born in a manger. Even shepherds had homes of 
their own that were safe and warm. 
Why the manger? You might say, “Well, that's simple! Jesus was 
born in the manger because there was no room in the inn! It wasn't 
something that was planned – it was just an accident.” But in the life of 
Christ there were no accidents. Everything was planned, down to the 
last detail. 
WHY the manger? Of all the places Jesus could have been born, 
why the manger? I think to answer that question, first you need to go 
and look at a real manger and see what it's like.  
First of all, a manger is cold. It's a damp sort of cold that chills your 
right to the bones. The only heat, is the body heat of the animals, when 

they come in to feed and when they breathe, it makes clouds of steam, 
in the freezing air. It's cold in the manger. 
Secondly, a manger is dark. A manger is sometimes located 
underground, beneath the barn. So even when the sun is shining, it's 
dark in the manger. 
And thirdly a manger is dirty. It's full of mud, manure, dust and 
cobwebs and it smells of must and mold. And as the animals eat, they 
slobber and drool. There's no such thing as a clean or hygienic manger: 
a manger is cold, dark and dirty. 
 

In spite of what was said here above, at Christmas, we tend to 
romanticize the manger. We turn it into something beautiful and 
heavenly – a First Century birthing suite. But a real manger just isn't 
like that. The truth is that Jesus was born in a place that was COLD…  
DARK… and DIRTY. Now, the question I put to you is: Why was 
Jesus born in a place like that, in a 
manger that was cold, dark and dirty? I 
believe behind the fact of the manger, 
there lies a great spiritual truth. The 
truth is that Jesus is always born in 
the manger. Every time Jesus comes 
into our lives, he is born in the manger 
of our hearts. The human heart is like 
the manger, cold, dark and dirty. The human heart is cold because 
we do not know the love of God. 
The human heart is dark because we do not have the light of Christ 
or the hope of salvation. The human heart is dirty because we are 
sinners and our hearts are stained and soiled by sin. But the miracle of 
Christmas – the real miracle – is that Jesus is willing to be born into 
hearts like that! No matter how cold your heart is, Jesus is willing to 
be born there. No matter how dark your heart is, Jesus is willing to 
be born there. No matter how dirty your heart is, or how sinful 
your life has been, Jesus is willing to come in, enter and clean your 
heart. 
All we need to do on our part is confess that we need him, and invite 
him to come into our hearts and lives. When we do that, the 
wonderful miracle of that first Christmas is repeated all over again: 
Jesus is born again in the manger of our hearts. Jesus meets 
us ALWAYS at the manger. He encounters us in that place where we 
feel utterly lost, hopeless and helpless.   
Jesus meets us… in the darkness of our grief and sorrow. Jesus meets 
us… in the blackness of our despair. He comes into our lives when we 
feel unloved, unlovable and alone, when inside we feel cold and half 
frozen to death. Jesus comes, to people who are just like US. Because 
Jesus is always born in the manger, born into hearts that are dark, cold 
and dirty. 
No matter how cold your heart is, Jesus can be born in your heart. No 
matter how dark your heart is, Jesus can be born in your heart and fill 
it with his light. No matter how dirty your heart is, Jesus can be born 
there and wash it clean with his forgiveness. Jesus is always born in the 
manger, into hearts that are dark, cold and dirty. 
The bible say's in: 1 John 1: Verses 8-9. "If we claim to be without sin, we 
deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is 
faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all 
unrighteousness". All you have to do is to confess your need and INVITE 
him to come in, and Jesus will be born in your heart this day. Jesus said 
in Rev 3:20: "Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my 
voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me."  
Thus far an excerpt of the article written by Rev. Peter Larson. 
On behalf of the Central Board of the United Protestant Church I 
would like to wish everyone a most peaceful and joyous Christmas 
Season. In closing I would like to extend a personal invitation to all of 
you and your respective families to attend our traditional annual Joint 
VPG Christmas Service on Christmas Eve, Saturday, December 24th 
2016 at 11:00 PM on the Fort Plein. Please also bring along your 
friends and acquaintances. May this Christmas Season be one of 
profound reflection on the true meaning of this time of the year.  
Be good and Be Blessed. 
 
Bro. Ralph L. James 
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Nieuws van de Jeugdpredikant 

Licht 
 
Wij gaan onze eerste kerst hier beleven op Curaçao. Wel een andere 
beleving zo in de tropenzon. Geen koude donkere dagen voor Kerst, 
waarin je je terugtrekt in huis, knus bij de haard met  koffie en 
speculaas. Maar wat we hier wel zien en wat wij in Nederland ook 
deden: alles versieren met heel veel licht! We hebben de porch al 
verlicht met leuke gekleurde lampjes en komen zo al een beetje in de 
sfeer van een Caribische Kerst. 

 
Een lichtpuntje voor de Jeugdraad was de geslaagde VPG- jeugddienst 
in de Fortkerk op 13 november. Het thema was: Ik ga op reis en ik 
neem mee…  Emma  ging op reis naar Curaçao en stopte haar rugzak 
vol met zomerkleren, zonnebrand , DEET en een snorkel. Sophia ging 
van Curaçao naar Nederland en haar rugzak werd gevuld met sjaals, 
sokken, een dik vest en typische Curaçaose lekkernijen. Wij reisden 
mee met Abram, die ook op reis ging, zijn hele hebben en houwen 
inpakte en op weg ging naar een land dat hij niet kende. Abrams 
belangrijkste reisattribuut was zijn vertrouwen. Zijn vertrouwen in 
God die het beste met hem voor heeft. Geloof en vertrouwen zijn 
belangrijke richtingwijzers. Ook als je niet op reis gaat, want het leven 
zelf lijkt soms op een reis. Je weet niet hoe het leven loopt, soms 
gebeuren er zoveel nieuwe en spannende dingen, leuke en minder 
leuke, dan helpt het om te geloven in God die bij je is, die met je 
meegaat en voor jou het beste wil, omdat Hij van je houdt!  
 
De jeugd van de drie kerken heeft actief bijgedragen aan de dienst. Ze 
hebben gebeden, worshipsongs gezongen, een preek gehouden. De 
jeugdraad is blij met jullie aanwezigheid en bijdrage. Om het positieve 
groepsgevoel vast te houden en verder te laten groeien wil de 
Jeugdraad extra activiteiten plannen tussen de jeugddiensten in. 
Daarom organiseren we op 2 januari 2017 een Nieuwjaarsduik 
aan de Caracasbaai, om 15:00 uur met aansluitend een BBQ. 
Het wordt vast heel gezellig, je kunt je opgeven bij tante Milla, tante 
Farida en tante Wilma.  

Jeugd 
De Jeugdraad 
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
              tel: 674 0111 
    789 0677 
Farida Da Costa Gomez    tel: 526 1566 
 
Ludmilla Sampson       tel: 527 9173 
 
Wilma Kwintenberg       tel: 518 0205 

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

 
De Jeugddiensten worden georganiseerd door de jeugd van 12 jaar en 
ouder. Maar voor de jongere jeugd hebben we in december ook een 
activiteit georganiseerd. Op 10 december gaan we een 
Herdertjestocht lopen. We verzamelen ons om 15:30 uur in de 
Obed Anthonyhal van de Ebenerzerchurch waar we onze eigen 
lampion zullen maken. Kerstliedjes en kerstbrood en chocomelk 
brengen ons al een beetje in kerstsfeer. Met onze zelfgemaakte lampjes 
zullen we dan een wandeling door de wijk maken, we zingen 
kerstliedjes voor de buurtbewoners, zo brengen we het Licht van het 
Kerst, het feest van Jezus’ geboorte dicht bij de mensen. Deze activiteit 
is voor kinderen die op de basisschool zitten. In de kerk hangt een lijst 
waar je je naam kunt opschrijven als je mee wilt doen. Je kunt je 
natuurlijk ook opgeven bij tante Milla, tante Farida en tante Wilma. We 
hopen jullie te zien op 10 december! 
 
Ik wil u/jullie alvast een gezegend kerstfeest wensen. Dat het Licht van 
Christus ons mag blijven vergezellen, nu in deze dagen van Kerst en 
straks in het Nieuwe Jaar. 
 
Hartelijke groet, 
 
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg 

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs is op 20 april 
1950 opgericht door de kerkbesturen van vier kerken - Methodist 
Church, Evangelische Broedergemeente, Iglesia Reforma/
Gereformeerde Kerk, Verenigde Protestantse Gemeente - om hun 
kinderen protestants christelijk onderwijs te kunnen bieden. De eerste 
school waarmee de VPCO is gestart is de Marnix kleuterschool. 
Inmiddels heeft de VPCO zes scholen: Marnix FO school, dr. Albert 
Schweitzer FO school, Divi Divi Lom school, Marnix College VSBO, 
dr. Albert Schweitzer College VSBO en dr. Albert Schweitzer HAVO-
VWO. Op dit moment bezoeken 3200 leerlingen de scholen en heeft 
de VPCO 220 personeelsleden in dienst.  
 
De VPCO is een vereniging en dat 
betekent dat de leden van de 
vereniging het hoogste gezag hebben, 
zij kiezen het bestuur. Iedere kerk 
wordt Vertegen-woordigd door een 
afge-vaardigde die zitting heeft in het 
bestuur. De bestuursleden doen dit 
werk vrijwillig, naast hun gewone 
baan. 
Het ledenbestand (in totaal 2150) 
bestaat uit gewone leden en 
buitengewone leden. Gewone leden 
zijn lid van een van de vier kerken, zij 
hebben stemrecht. De buitengewone 
leden hebben een adviserende rol. De 
VPCO heeft dit onderscheid gemaakt 
om de identiteit van het protestants-
christelijk onderwijs te kunnen bewaken. Op dit moment merken we 
dat het gewone aantal leden daalt en dat is zorgelijk. De VPCO zou 
graag meer gewone leden willen hebben, om zo de protestants-
christelijke identiteit te waarborgen, te bewaken en uit dragen. We 
merken dat het bij veel leden van de dragende kerken onbekend is dat 
mensen ook lid kunnen worden van de VPCO zonder dat ze kinderen 
op school hebben. De jaarlijkse contributie hiervoor bedraagt 75 
gulden en daarmee steunt u het werk van onze vereniging. Daarnaast 
kunt u ons werk steunen door in uw gebed aandacht te besteden aan 
het werk van de VPCO en haar scholen. We hebben elkaar als kerken 
en scholen hard nodig om de protestants-christelijke identiteit te 
waarborgen.  

Opnieuw kennismaken met de 
VPCO 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meubels, 
kleding, huishoudelijke arti-
kelen, linnengoed enz. over? 
De diakonie kent mensen die  
dit goed kunnen gebruiken. 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 
Tel: 510-4753 

Geef om uw kerk! 
De actie Kerkbalans: maak uw 
vaste vrijwillige bijdrage over 
2015 over op  
MCB 900 912 04 o.v.v. het jaar 
en uw naam of betaal contant op 
het kerkelijk bureau.  

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

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

Verkoop en verhuur van chalets  

Verkoop 

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

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

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

Cadeaupakketjes Fortkerk, Le-
vendMonument  
 
* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten, 
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket 
Fortkerk en Handelskade 

* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langen-
feld 

* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Bree-
baart 
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk 
* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam, 
verschillende maten 

 

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

Professioneel gemaakt en prachtig, gede-

tailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een 

hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop– , 

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk 

voor uw bedrijf. Bij afname van grotere 

aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met 

een levertijd van twee maanden. 

 
 
 
 

Deze ruimte is beschikbaar 

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

 De Diaconie heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar 

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

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


