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Toen we in september j.l. de conferentie van Cana-
com bijwoonden maakten we kennis met de Her-
vormde Kerk van Suriname. Deze was de gast-
vrouw van de conferentie. 
Hoe is de Hervormde Kerk in Suriname ontstaan 
en wat is de huidige stand van zaken? Hierover gaat 
het in dit artikel. 
 
Ontstaan van de Hervormde Kerk 
Als jaar van ontstaan van de Hervormde Kerk van 
Suriname neemt men 1668. Op 1 mei van dat jaar 
zet ds. Johan Basseliers voet aan wal in Suriname. 
Hij bevindt zich aan boord van de vloot van Abra-
ham Crijnsen, die voor de tweede keer Suriname 
verovert en wel voor 
de Zeeuwen. Ds. Basse-
liers is dus de eerste 
predikant. In zijn werk 
ondervindt hij de steun 
van gouverneur Corne-
lis van Aerssen van 
Sommelsdijck.  Deze 
heeft als opdracht de 
gereformeerde religie te 
verbreiden. Basseliers 
mag kerkdiensten hou-
den in  het gebouw van 
de Raad van Politie, op 
de plek van de huidige 
Centrumkerk in Para-
maribo. Maar de om-
standigheden, waaronder ds. Basseliers moet wer-
ken, zijn moeilijk. Hem is een traktement van 800 
tot 1200 gulden toegezegd, maar zeven jaar lang 
ontvangt hij dit niet. Daarom legt hij maar twee 
plantages aan om zodoende te kunnen voorzien in 
zijn levensonderhoud. Later krijgt ds. Basseliers 
door bemiddeling van een invloedrijk persoon een 
groot deel van zijn traktement wel achteraf uitbe-
taald. Ook krijgt Basseliers te maken met ziekte en 
dood in zijn huishouden. Volgens sommige bronnen 
vestigt hij zich niet in Paramaribo, maar in Thorari-
ca, de toenmalige hoofdstad van de kolonie. Hij 
klaagt erover, dat hij moet preken in een vervallen 
kerk. De gaten zitten in het dak. Ds. Basseliers 

voelt zich ook eenzaam. In 1670 schijft hij: “Bid voor 
mij, hier als een eensame musch op het dack”. Hij 
denkt eraan om het ambt neer te leggen. In 1689 
overlijdt hij. 
 
Verdere geschiedenis 
In 1672 sturen de Staten van Zeeland nog een ande-
re predikant: ds. François Chaillon. Deze maakt het 
echter niet lang. Volgens ds. Basseliers (in een schrij-
ven van 18 april 1681) wordt hij enige maanden op 
non-actief gesteld wegens een levenswandel die niet 
past bij zijn ambt, is hij door God soms van zijn ver-
stand beroofd, lijdt hij aan een ernstige ziekte en 
overlijdt hij tenslotte. 

Van 1697 tot 1699 wordt 
de kerk van Thorarica 
gediend door ds. Bern-
hart Ter Maath. Deze 
overlijdt in 1699. In 1700 
worden dan de kerken 
van Thorarica en Para-
maribo samengevoegd. 
Nog vóór 1682 wordt er 
een kerk in Commewijne 
gebouwd voor de bewo-
ners van Commewijne en 
Cottica. Volgens een an-
dere bron wordt er pas 
in 1688 een hervormde 
gemeente gesticht in 
Commewijne en in 1691 

een in Cottica. Beide hebben een eigen predikant en 
een eigen kerkgebouw. Maar na verloop van tijd 
worden de kerken gesloten en de gemeenten weer 
opgeheven. In 1775 gebeurt dat in Commewijne en 
in 1797 in Cottica. De reden is, dat veel plantages 
opgeheven worden. 
In 1682 wordt ds. Adriaan Backer predikant in Para-
maribo. De betaling van het traktement laat nog 
steeds te wensen over. Al in 1683 (na een jaar!) 
neemt hij ontslag en gaat hij terug naar Nederland. 
Later zijn er nog meer predikanten gekomen, voor 
kortere of  langere tijd. De lijst van deze namen is 
bekend. De lijst van predikanten, die de Hervormde 
kerk gediend hebben, hangt bij de ingang van die 
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 De Hervormde Kerk in Suriname 

Verleden en heden 
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kerk. De predikanten worden geselecteerd en uitgezonden door de 
Indische of Haagsche commissie. 
In 1683 komt Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck aan in Suriname. 
Hij wordt gouverneur. Met hem komen vele Hugenoten mee, Franse 
calvinisten. Ze willen graag een predikant, die hun eigen taal spreekt.  
Aan hun verzoek wordt pas in 1687 gehoor gegeven. Er komen dan 
twee predikanten naar Suriname: ds. Anthonius Ketelaar voor Com-
mewijne en ds. Henricus Rosinus voor Paramaribo. 
In 1685 is het nog steeds slecht gesteld met de uitbetaling van de trak-
tementen van de predikanten. Om deze uitbetaling te verzekeren be-
sluit de regering, dat de traktementen voortaan betaald zullen worden 
uit de accijns op sterke drank. Kennelijk levert die accijns zoveel op, 
dat er drie predikanten uit betaald kunnen worden. 
In de 19e eeuw vestigen zich Nederlandse kolonisten in het plaatsje 
Groningen. Van 1845 tot 1853 bestaat er hier dan ook een hervormde 
gemeente. De kolonisten zijn boeren, die in Suriname landbouw zullen 
bedrijven. Maar als ze met hun gezinnen in Suriname aankomen, is de 
desillusie groot. Er is niets geregeld: er zijn geen woningen, er zijn geen 
voorzieningen. Velen van hen sterven aan ziekten. 
In 1823 wordt er ook in Nickerie een gemeente gesticht. Ze krijgt en 
eigen predikant en een eigen kerkenraad. Sinds 1922 zijn er in het 
kerkgebouw afwisselend hervormde en lutherse kerkdiensten. 
De Hervormde Kerk heeft altijd weinig aan zending gedaan. Wel doopt 
in 1747 ds. De Ronde de eerste slaaf, Benjamin. Langzamerhand zet 
zich een zekere surinamisering van de kerk in. Vanaf midden 19e eeuw 
wordt door ds. Boekhoudt ook gepreekt in het Negerengels (Sranan 
tongo). Sinds 1958 worden er ook liederen in deze taal gezongen, al 
zijn er gemeenteleden op tegen. 
De Hervormde Kerk van Suriname heeft door de jaren heen een bont 
palet aan predikanten gekend. Het vergaat niet elke predikant even 
goed. Sommigen worden krankzinnig of vervallen tot de drank. Ande-
ren trouwen echter met de rijkste gemeenteleden en keren terug naar 
Nederland als gefortuneerd plantagebezitter. Weer anderen houden 
het jaar in jaar uit rustig vol, maar overlijden aan een tropische ziekte. 
Daar komt nog bij, dat de bevolking alles behalve geïnteresseerd is in 
het geestelijk en kerkelijk leven. Het is dus voor de predikanten ploe-
gen op de rotsen.  
 
De Centrumkerk 
In 1810 neemt ds. Van Esch het initiatief om een eigen kerk in Parama-
ribo te bouwen. Vier jaar later wordt de koepelkerk op het Kerkplein 
(de vroegere Oranjetuin) ingewijd. In 1821 brandt ze echter af. De 
kerkdiensten worden dan gehouden in de lutherse kerk, loge Concor-
dia of later in de Grote Stadskerk van de Evangelische Broedergemeen-
te. In 1833 begint men een nieuwe kerk te bouwen op dezelfde plaats. 
Op 5 juli 1835 wordt deze ingewijd. Het orgel, dat besteld is voor deze 
nieuwe kerk, gaat echter verloren op zee. Er wordt een nieuw orgel 
besteld en dit komt heelhuids aan. Het wordt ingewijd op 12 juli 1846. 
Dat is dus pas elf jaar na de inwijding van de nieuwe kerk. Wordt de 
gemeente in die tijd niet begeleid in haar zang en zingt ze à capella? We 
weten het niet. Het orgel is een gift van koning Willem II. Zr. Jeanette 
Kroes heeft mij verteld, dat ze in haar jonge jaren vaak heeft gespeeld 
op dit orgel.  
Tot de onafhankelijkheid in 1975 is de Hervormde Kerk en staatskerk. 
De kerk aan het Kerkplein wordt door de Universiteit van Suriname 
gebruikt als aula. Bij de uitroeping van de onafhankelijkheid in novem-
ber 1975 dient de kerk als parlementsgebouw. 
Veel gemeenteleden van de Emmakerk zijn gedoopt in de Centrum-
kerk en sommigen hebben daar ook hun belijdenis gedaan. 
 
De Hervormde Kerk nu 
De Hervormde Kerk heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld voor 
de maatschappij waarin ze leeft. Zo wordt in samenwerking met de 
Evangelische Broedergemeente en de Lutherse Gemeente “Bethesda” 
opgericht, een verzorgingstehuis voor melaatsen. 
In de jaren ’30 van de vorige eeuw wordt huize “Beatrix” opgericht, 
een bejaardentehuis. Recent is huize “Margriet” opgericht.  
De Hervormde Kerk is medeoprichter van het Diaconessenhuis. Te-
vens staat ze aan de wieg van het Comité Christelijke Kerken. 

Redactioneel 

Een van de predikanten van de Hervormde Kerk, ds. Paape, is medeop-
richter van de Nationale Partij Suriname. 
In de jaren ’60 van de vorige eeuw wordt het vormingshuis annex ge-
meentecentrum “Ons Huis” aan het Kerkplein opgericht. Hier hielden 
we de Canacomconferentie. 
Na de onafhankelijkheid in 1975 en de staatsgreep van Desi Bouterse 
gaat de kerk sterk achteruit. Veel kerkleden wijken uit naar Nederland. 
Volgens een bron vlucht zelfs een van de predikanten, dr. Van den 
Doel, in 1982 naar Aruba. Hij is een van de laatste Nederlandse predi-
kanten. Het is voor Nederlandse predikanten niet meer mogelijk in 
Suriname te werken. Ze kunnen niet meer rondkomen van het trakte-
ment na de sterke devaluatie van de Surinaamse gulden. De predikan-
ten in Suriname worden nog steeds betaald door de overheid. Wat dat 
betreft bestaat er nog een “zilveren koord” tussen Kerk en Staat. 
Ten tijde van de onafhankelijkheid heeft de Hervormde Kerk 7000 le-
den. Enkele jaren geleden is dat 5000, nu 3000 à 4000. Daarvan zijn er 
ca. 500 actief. 
Op het ogenblik heeft de Hervormde Kerk in Paramaribo drie kerken 
met drie predikanten: de Centrumkerk aan het Kerkplein. Hier is ds. 
Naomie Neslo-Claver predikant. In de wijk Kwatta staat de Morgen-
sterkerk. Hier staat ds. Tjon A San. Zij was vroeger onderwijzeres op 
de Marnixschool hier op Curaçao, vertelde ze me. In deze kerk maak-

 
Vóór u ligt alweer het eerste nummer van VPG-nieuws in het nieuwe 
jaar. Een nieuw jaar betekent een  frisse start. De redactie hoopt u ook 
dit jaar weer te voorzien van goed nieuws. We communiceren middels 
dit blad steeds het goede nieuws (in het Grieks: evangelie). De engel 
zei het al tegen de herders in de kerstnacht: “Ik breng u goed nieuws”, 
namelijk dat Jezus de Messias geboren is. Wij mogen dat nieuws 
doorgeven aan onze lezers. Maar als redactie zijn we ook afhankelijk 
van de inzending van kopij door onze lezers. We hebben onze vaste 
scribenten, maar elke bijdrage is welkom. 
In dit blad treft u verschillende roosters aan, zoals het preekrooster, 
het Bijbelleesrooster, de uitzendingen via Radio Semiya, enz. Het 
hoofdartikel is geschreven door mij. Het gaat over de Hervormde 
Kerk in Suriname, vroeger en nu. De meditatie is van de hand van  ds. 
Mariëlle Berends. 
Verder vindt u nieuws uit de drie wijken. 
Er is een bericht van Operatie Mobilisatie. Van 24 februari tot 11 
maart zal hun schip, de Logos Hope, aangemeerd zijn op ons eiland.  
Ik wens u veel leesplezier. 
Namens de redactie, ds. Hans Végh, voorz. red. 

Vervolgd op pagina 5 
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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   

22 feb. 2017,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 5 maart 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 
Sosiedat di Beibel den  

Karibe Hulandes 

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: 

  
 

Zondag 19 februari 2017 
Nos Tei pa Otro 

 

 
 

 

Collectes 

Maart 2017 

 
zo. 5    Mattheus / Mateo / Matthew   5:13-20 
ma. 6   Psalmen / Salmonan / Psalms   119:1-16 
di. 7  Psalmen / Salmonan / Psalms   119:17-32 
wo. 8  Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron. 30:1-20 
do. 9  Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   16:1-22 
vr. 10    Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   16:23-43 
za. 11  Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   16:44-63 
zo. 12   Mattheus / Mateo / Matthew   5:21-37 
ma. 13 1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians 3:1-23 
di. 14  1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians 12:31b-13:13 
wo. 15  Psalmen / Salmonan / Psalms   119:33-48 
do. 16  Psalmen / Salmonan / Psalms   119:49-64 
vr. 17  Psalmen / Salmonan / Psalms   119:65-80 
za. 18    Leviticus / Levitiko / Leviticus   19:1-19 
zo. 19  Mattheus / Mateo / Matthew   5:38-48 
ma. 20 Mattheus / Mateo / Matthew   6:1-15 
di. 21  Mattheus / Mateo / Matthew   6:16-34 
wo. 22  1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians 4:1-21 
do. 23  Eksodus / Eksodo / Exodus   24:1-18 
vr. 24  Psalmen / Salmonan / Psalms   2:1-11 
za. 25    2 Peter / 2 Pedro / 2 Peter   1:1-21 
zo. 26  Mattheus / Mateo / Matthew   17:1-13 
ma. 27 Mattheus / Mateo / Matthew   17:14-27 
di. 28  Joël / Yoel / Joel     1:1-20 

Februari 2017 

 
wo. 1   Joël / Yoel / Joel     2:1-17 
do. 2   Joël / Yoel / Joel     2:18-32 
vr. 3  Joël / Yoel / Joel     3:1-21 
za. 4    Romeinen / Romanonan / Romans  5:1-19 
zo. 5    Mattheus / Mateo / Matthew   4:1-11 
ma. 6   Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron. 6:10-25 
di. 7   Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron. 8:1-10 
wo. 8   Psalmen / Salmonan / Psalms   91:1-16 
do. 9   Psalmen / Salmonan / Psalms   121:1-18 
vr. 10  Genesis / Génesis / Genesis   12:1-20 
za. 11  Romeinen / Romanonan / Romans  4:1-12 
zo. 12    Romeinen / Romanonan / Romans  4:13-25 
ma. 13 Johannes / Huan / John    3:1-17 
di. 14   Eksodus / Eksodo / Exodus   17:1-16 
wo. 15 Psalmen / Salmonan / Psalms   95:1-11 
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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 
  

 04-02 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 11-02  ds. Hans Végh 

 18-02 ds. Peter van Bruggen 

 25-02 rev. Leander Warren 

 04-03 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 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 
 
05-02 ds. H. Végh (HA) 
12-02  ds. M. Berends-van Waardenberg 
19-02  ds. H. Végh  
24-02  ds. H. Végh Zangdienst 19.30 uur 
26-02 ds. H. Végh  
05-03 ds. H. Végh (HA) 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05-02  ds. W. Lolkema 
12-02 ds. P. van Bruggen (HA) 
19-02  ds. P. van Bruggen  
26-02  ds. M. Berends-van Waardenberg 
05-03 ds. P. van Bruggen  
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
05-02  Rev. L Warren (HC) 
12-02  LP Y. Isidora  
19-02  Ebenezer Womens Group  
26-02 Rev. L Warren  
01-03 Rev. L Warren (AW) 
03-03 Rev. L Warren (WDP) 
05-03 Rev. L Warren (HC) 
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ten we ook een dienst mee. Tenslotte is er in de Franchepanestraat 
nog de Bethlehemkerk. Hier staat ds. Diana de Graven. Deze gemeen-
te werkt samen met de Lutherse gemeente. De predikanten wisselen 
eens in de 5 jaar volgens afspraak van gemeente. De Centrumkerk telt 
elke zondag 100 tot 150 bezoekers, zo werd mij verteld. 
De Hervormde Kerk gebruikt het (rode) Liedboek voor de Kerken. 
Dit is uitgebreid met een aantal liederen in het Sranan tongo. 
Het hoogste orgaan van de Hervormde Kerk is de Centrale Kerken-
raad. Hierin zijn de drie gemeenten vertegenwoordigd. Deze raad ver-
gadert elke maand. 
De Hervormde Kerk participeert ook in de Pauluskerk in Lelydorp en 
in de Eben Haezerkerk in Nickerie. Ze werkt hier samen met de 
Lutherse gemeente. In deze laatste kerk verzorgt ze één dienst per 
maand. 
 
Bronnen: 
D.K. Wielenga, Suriname, in: F.W. Grosheide e.a. (red.), Christelijke 
Encyclopedie voor het Nederlandsche volk, dl. 5, Kampen [1929] 
F. Oudschans Dentz, De Hervormde Kerk in Suriname in haar begin-
tijd, in: West-Indische Gids XXX, p. 353-360 
J. van Hulzen, Onze Westindische geschiedenis, ’s-Gravenhage 1946, p. 
148vv. 
P.M. Legêne, Suriname land mijner dromen, Den Haag 1949, p. 27v. 
Wikipedia (www.nl.wikipedia.org) 
Hervormde kerk Suriname (www.shkerk.org) 
Nationaal Archief (www.gahetna.nl) 
 
Foto: de Centrumkerk aan het Kerkplein in Paramaribo 
 

Dichter bij het boek Samuel 
 Ds. Mariëlle  Berends-van Waardenberg 

moeten niet vergeten dat het boek is ontstaan in een wereld vol 
geweld. Bijbelse schrijvers hebben geprobeerd een antwoord te geven 
op het geweld dat zij dagelijks om zich heen zagen. Met onze analyses 
en beschouwingen in actualiteitenprogramma’s en opiniestukken in de 
krant proberen wij ook grip te krijgen om wat we om ons heen zien.  
 
Hoe heeft het zover kunnen komen, dat het volk van God is beland is 
zo’n vernietigende chaos? 
 

De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niets 
van de Eeuwige aan en maakten misbruik van de rechten die aan 
het priesterambt verbonden zijn. 
I Sam. 2:12-13 

 
Afpersers, de zonen van Eli buitten het volk uit. Ze eisten het beste 
deel van het offervlees op. Een offer brengen was een 
gemeenschappelijke en feestelijke viering. Nadat de rook van het vet 
tot God was opgestegen aten de offeraars zelf het vlees op tijdens een 
maaltijd waarvoor anderen waren uitgenodigd. Offeren is de 
verbondenheid met God gedenken en de band met medemens 
versterken. Van dit alles trokken de zonen van Eli zich niets aan. Een 
tempelknecht kwam met een grote vleesvork en prikte het beste vlees 
uit de pan. Weg feestelijke stemming, weg verbondenheid. 
 

Als dan degene die aan het offeren was antwoordde: ‘Wacht 
tenminste tot er rook van het vet komt, dan kunt u nemen wat u 
hebben wilt,’ zei de knecht: ‘Geef op, anders neem ik het met 
geweld!’  
I, Sam. 2:16 

 
De zonen hebben maling aan Gods gezag, de rook van het vet wordt 
Hem ontzegt. Dat is godslastering. De zonen van Eli zijn afpersers, 
maar in het Hebreeuws staat er ‘zonen van Belial’. Zij geloven niet in 
het verbond met de Eeuwige, zij geloven in zichzelf. Belialszonen zijn 
goddeloze personen, mensen die kwaad in de zin hebben, nutteloos, 
dwaas. Ze werken niet met God, maar tegen God. De zonen van Eli 
zijn priesters, hun tegenwerking is daardoor dubbel zo ernstig. 
Corruptie in de ‘kerk’, het is van alle tijden. 
 
Eli’s ‘belialszonen’ hebben gekozen voor zichzelf en niet voor God. Ze 
deden wat goed was in hun eigen ogen. Daarmee creëerden ze chaos 
en onrust, andermans recht en integriteit schendend. Ook de 
groepsverkrachters in het boek Rechters worden belialszonen 
genoemd. Een grotere aanslag op integriteit dan een verkrachting 
bestaat er niet. Goddeloosheid en rechteloosheid worden zo twee 
kanten van één medaille.  
 
Nog altijd woedt het kwaad in de wereld, worden mensenrechten op 
grote schaal geschonden, dat kunnen we niet ontkennen. Maar erger 
geworden? ‘Doen wat goed is in eigen ogen’ is helaas iets van alle 
tijden, op grote en kleine schaal maakt iedereen zich daar schuldig aan. 
In tegenstelling tot de Jehova’s getuigen geloof ik niet in de Bijbel als 
boek van ‘voorspelling’. De Bijbel is voor mij een boek van ‘oproep’. 
God roept mij, de mensheid, op om met hart en ziel, met heel mijn 
wezen, mee te strijden aan recht en vrede voor iedereen. Dat ik me 
bewust word van mijn ‘eigen goed in eigen ogen’ en dat ik dit kan 
overstijgen… 
 

Onze zustergemeente in Bonaire werd tot half januari gediend door ds. 
Johannes de Roo. Zijn opvolger is ds. Gerard van der Klis. Hij hoopt 
drie maanden op Bonaire werkzaam te zijn. We wensen de gemeente 
van Bonaire Gods zegen toe. 

Het Bijbelboek Samuel was het onderwerp van mijn afstudeerscriptie, 
ik vind het een prachtig boek, het is een spannend en verrassend 
actueel boek. Een boek vol gebeurtenissen, emoties en verlangen naar 
rechtvaardig leiderschap. Een boek waarin de hoofdrol voor de grote 
koning David is weggelegd, maar waarin talloze andere interessante 
personen figureren, de zonen van Eli bijvoorbeeld. 
 
Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was… 
 
Pas geleden stonden er twee dames van de Jehova’s getuigen voor de 
deur. Ze wilden eens met me praten over de Bijbel en over Gods 
toekomst met de aarde. Volgens de dames van de Jehova’s getuigen 
leven we in de eindtijd. De verschrikkingen die nu op aarde plaats 
vinden zijn door de Bijbel voorspeld en het gaat van kwaad tot erger, 
nooit eerder was er zoveel geweld in de wereld. Ik begrijp die 
gedachte wel, dagelijks worden we overspoeld door de media met 
oorlog en geweld. Krant en televisie nemen ons mee naar de oorlog in 
Syrië, conflicten tussen Israëlieten en Palestijnen, de dreiging van 
geweld in Venezuela. Stuk voor stuk situaties die verschrikkelijk zijn… 
maar erger dan ooit tevoren? Dat geloof ik niet. 
 
‘In die tijd was er geen koning in Israël; iedereen deed wat in zijn eigen ogen 
goed was.’ 
 
Met deze woorden eindigt het Bijbelboek Rechters. De rechterentijd 
eindigt in absolute chaos, vol seksueel geweld en genocide. Een vrouw 
sterft aan de gevolgen van een gruwelijke groepsverkrachting, de stam 
Benjamin wordt uit wraak bijna uitgeroeid. Het Oude Testament is 
vanwege zijn gewelddadigheid een moeilijk te verteren boek, maar  we 

Vervolg van pagina 2 

Bericht uit Bonaire 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

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

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
512 4867 
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. Dennis Martina 

Deacons Concerning Worship. Also all elders and deacons were 
informed of their individual designation and Function.                                                              
Reverend Warren elaborated on Church or Christian Leadership.  His 
introduction was as follows: Leadership in general is the exercise or 
task of providing people, working together for a common purpose or 
to realize a common goal or objective; the belief, confidence and sense 
of what is possible and therefore achievable, once there is a sufficiently 
captivating, clear and inspiring vision that can be translated into reality 
if propelled by direction and guidance as well as other pertinent tools 
that engender or infuse confidence. Leadership in or of the Church or 
Christian leadership follows the foregoing principles of leadership in 
general, but it also contains some additional specific principles in line 
with the core or fundamental beliefs and faith of the Church such as 
love, compassion, care, gentleness, humility, holiness, righteousness, 
justice, exemplary Christian lifestyle, just to name a few. From the 
dawn of creation God has called human beings to provide leadership. 
In the Old Testament times and to the Church (the ecclesia or people 
of God. In the New Testament times and down to the present time. 
Reverend Warren mentioned some examples of leadership in the 
Bible. The board exchanged ideas about Church leadership. 
Baptism 
The following infants were baptized recently in the Ebenezer Church: 
Noah Zayne Louie child, of Murry and Maraymig Brooks and 
Madeleine Samara Nicole, child of Earl and Zjuriena Balborda.  
Congratulations to the parents and infants.  
New board member: 
Sis Karen Martina is our new board member, her responsibilities is for 
Congregational Cohesion and representative at the Kerkvoogdij. We 
thank Sis Karen for accepting this call and may the Lord guide her in 
her tasks as elder.  
Sick and shut in Members & friends 
We understand that Bro. D’Arcy Lopes returned to Curaçao and is 
recuperating. We also remember Sis Gladys Tromp, Sis Misell Timm, 
Sis. Martha End, Bro. Kenny Canword (Friend of the Ebenezer Men’s 
Fellowship) and all other sick and shut in members and friends. Get 
well soon and may the Lord continue to Bless and take care of these 
members and friends. 
Other activities                                                                                                                

- The soup kitchen project will continue every Thursday at 12 

midday. 

- Every Wednesday Bible & Prayer Meeting at 7:00 pm 

- Saturday Feb 4th Retreat for Leaders of Church Auxiliaries at 

10:00 am to 2:00 pm 

Church board retreat 
Ebenezer’s  yearly Church board retreat was held on Saturday January 
22nd  2017.                             We dealt with the following matters:                                                                                             
Year Program & Church Vision & Mission Statement, Church Order, 
Protocols and Projects, Financial Report & Budget Presentation, 
Church Leadership and function of Elders & Deacons.     
Year Program & Church Vision and Mission Statements: With regards 
to the year program Reverend Warren prepared a draft and we went 
through the draft and made some adjustments. The Year program was 
accepted by the board. Reverend Warren also proposed a year theme 
and motto. This will be discussed in the retreat for leaders and Church 
auxiliaries to be held on Saturday February 4 th .                                                                                
The Vision and Mission statements: About 10 years ago Ebenezer 
Church had the following Vision and Mission plan:                                                                                                                                 
The Vision developed for the Church was: 1. To be a sincerely loving 
and harmonious Church. 2. To be a truly accommodating, friendly and 
welcoming Church. 3. To be an evangelizing and reconciling Church. 4. 
To be a mission oriented and mission engaging Church. 5. To be a 
justice, truth and peace pursuing Church. 6. To be a deeply Spiritual 
C h u r c h .                                                                            
Accompanying the vision statement is the declaration of a Mission 
which the Church hopes to engage:  1. To pursue worship that is 
relevant, contemporary, indigenous and enliven. 2. To promote love, 
peace and Christian fellowship and to work for the fostering of justice. 
3. To engage in and encourage regular prayer, Bible study and fasting. 
4. To give material, emotional and spiritual support to the poor, needy 
less fortunate, vulnerable, exploited, marginalized and powerless. 5. To 
exercise care for the environment and protection of God’s creation. 6. 
To provide appropriate recreation and entertainment for all age 
groups of the Church as well as for members of the wider Church 
community.  In the retreat with the Church leaders and all auxiliaries 
we will look into the Church vision and mission and see where we are 
at now and what we can do to improve our commitments.                                         
The chairman of the Church board elaborated on Church Order, 
Protocols and Projects. The project we would like to complete this 
year in which the Ebenezer Church will celebrate 88 years of founding 
by Bro Obediah Anthony and 80th year as a member of the United 
Protestant Church on November 23rd,  is an expansion of the Wesley 
Hall. We will get more information of this project in the next edition 
o f  t h e  V P G  n e w s .                                                                                                                
The financial report for 2016 and Budget 2017 was presented by the 
treasurer.  Some adjustments were made to the proposed budget and 
this was accepted by the board.                                                
Church Leadership and Function of Elders & Deacons: All Elders and 
deacons received the “blue paper” with the Helpful advice for Elders/
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- Tuesday February 14th Valentine’s Day Celebration  

- March 1 Ash Wednesday Service at 7:00 pm 

- Friday March 3rd World day of Prayer Service at 7:30 pm 

- Remember the activities of the Miss Lee Foundation: 

Computer classes, Cooking classes, Sewing classes, Music 

classes, Afterschool classes. For more information call Sis Carla 

at 518-5468 

Holy Baptism 

Congratulations 

Margarita Elisah Hodge   
The Miss Lee Foundation 

 
 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 
 
WE OFFER THE FOLLOWING COURSES: 

• Computer courses for children & adults 

• After school classes (homework) 

• Music classes for children - teens - adults 

• Cooking classes 

• Sewing classes 

• Victoria Club meeting (60+) 

• Watermelon Bible Club (children ages 4-12) 

• Leadership training courses 

• Papiamentu classes 

 

For more information: 

Tel: 461-5036 or 518-5468 

Adres: Oranjestraat 111 

Miss Lee Foundation computer certificates 
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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 
Zr. José van Bruggen 
Diaken met 
bijzondere opdracht 
 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
540 0865 
462 5042 
 
 
 
 
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 
In de afgelopen periode was Harold Rudolph voor een kort moment in 
het ziekenhuis. Na de eerste schrik en grote zorgen kon geruststelling 
gegeven worden. Daarna volgde een weg van herstel waarbij vermoeid-
heid telkens terug kwam. Het advies om prioriteiten te stellen en in 
rust en kalmte de dingen te overdenken was als vanouds. Toch werd 
onze broeder bewust gemaakt dat bij herhaling de Heer sparend en 
wakend is geweest. Dat geeft veel geloofskracht! Ook in het Sehos was 
zr. diaken Anna Petrona. Veel onzekerheid en zorg kwam onmiddellijk 
boven vanwege ervaringen in het verleden; benauwdheid en pijn! Nog 
altijd zijn moeheid en pijn een grote hindernis in de vele activiteiten die 
Anna graag ondernemen wil. Verder onderzoek is wenselijk en zal wel-
licht in de toekomst uitwijzen wat het beste is te doen en te onderne-
men. We wensen veel geduld en sterkte.  Mw. Ferwerda voelt zich wel 
eens erg eenzaam. Ofschoon de kinderen en kleinkinderen en vele 
vriendinnen regelmatig op bezoek komen! De eenzaamheid en het ge-
mis wordt daarmee echter niet weggenomen. De rouw om het verlies 
van haar man is groot! Bij het schrijven van het kerkblad is Esther van 
Roon voor enkele onderzoeken in Nederland. We hopen dat het be-
zoek aan de arts daar naar tevredenheid zal zijn en Pieter-Jan en Esther 
weer met blijdschap zullen terugreizen. 
 
Brand 
In de afgelopen periode werd het gezin van Harold Rudolph getroffen 
door brand in hun woning. Zelf was Harold in de USA maar een deel 
van de familie was thuis. Gelukkig bleef iedereen ongedeerd maar de 
schade is enorm. Na alle gedoe rondom de verzekering een de plannen 
rondom herbouw/nieuwbouw werd een laatste bezoekje gebracht aan 
de plek van het onheil. Te midden van alle deels verbrande en verkool-
de bezittingen vond Harold in eens een klein exemplaar van het Nieu-
we Testament. De bijbel was geheel ongeschonden! Hoe kan dit? Met 
veel dankbaarheid werd het kleinood opgepakt en meegenomen om 
voor ieder die het horen wil te getuigen dat God zelfs bij groot gevaar 
veiligheid geeft en redding. De bijbel geurt nog naar de rook en wordt 
gekoesterd als een teken van de kracht van het geloof en de dankbaar-
heid aan God. 
 
Bijbelkringen 
Zowel Zeelandia als Tamarijn hadden een korte kerstpauze. In de 
maand februari pakken we de draad weer op en hopen op goede en 
mooie ontmoetingen. Houdt u de nieuwsbrieven in de gaten en ook 
mw. Hammen zal bellen als het weer zover is. 
 
Klusteam 
In de Wijkkerkenraad werd ons duidelijk dat voor het kleine onder-
houd van de kerk grote kosten gemaakt worden. Daarnaast zien we 
enkele enthousiaste gemeenteleden die best wel wat willen doen voor 
de kerk en het fijn vinden om onderling contacten te hebben. Voila; het 
klusteam is geboren! Enkele personen zijn benaderd en hebben toege-

zegd. We starten op zaterdag 4 februari om 09.00 uur in de beneden-
zaal van de kerk: we inventariseren welke klusjes door het team ge-
daan kunnen worden. Natuurlijk drinken we er ook koffie bij en een 
snackje zal er ook zeker bij zijn. Je kunt je opgeven bij de dominee….  
 
Vakaturen in de kerkenraad 
In de komende periode zal de kerkenraad actief op zoek gaan naar 
mensen die in de aanstaande vakaturen willen gaan voorzien. Dit zoe-
ken en speuren is zeker niet geheel mensenwerk. We weten en gelo-
ven dat God Zelf in de taken en ambten zal voorzien en mensen in de 
gemeente daarop zal aanspreken. We hopen dat een eerste vraag van-
uit de kerkenraad u niet zal afschrikken en in elk geval de opening geeft 
om samen te spreken over het dienstwerk in onze gemeente. De ker-
kenraad ontvangt graag ideeen of adviezen en we vinden het fijn als 
wordt meegedacht en meegebeden in de gemeente. 
 
Koffieteam 
Enkele veranderingen vonden ook plaats in het team dat de zorg draagt 
voor de zondagse koffie na de dienst. We zijn erg blij met de inzet en 
toewijding van Christine die het de laatste tijd heeft gecoördineerd, de 
boodschappen haalde en de financiën verzorgde. Reuze veel dank voor 
de tijd en de energie die naast de drukke baan en vele werkzaamheden 
trouw werd ingezet. We hopen dat we ook in de toekomst weer een 
fijne en gezellige tijd zullen ingaan. 
 
Bekend bezoek! 
Bij het schrijven van het kerkblad zijn we in afwachting op de dienst 
waarin onze oud-predikant ds. Lolkema zal voorgaan. Wim en Marjan 
zijn voor een paar dagen op hun geliefde dushi Korsow en zullen met 
volle teugen genieten van het eiland en de lieve mensen die er wonen. 
Een dienst in de Fortkerk kon daarbij niet ontbreken; we hopen op 
een mooie ontmoeting waarbij ook het Taizeekoortje/cantorij haar 
medewerking zal verlenen. Ook een goede bekende is br. W. Kleijne –
in diezelfde periode ook op het eiland- en hij zal dankbaar gebruik ma-
ken van de gelegenheid een dienst te leiden. Het is hem een grote eer 
dit te mogen doen en verheugd zich daarop al geruime tijd. Na de 
dienst is voldoende gelegenheid elkaar de hand te schudden en goede 
herinneringen op te halen. We wensen beide broeders veel zegen en 
de gemeente luistervreugde!  
 
Middagpauzediensten 
Graag eens onder uw aandacht; de middagpauzediensten op de eerste 
en derde woensdag van de maand om 12.30 uur zijn goede en zinvolle 
ontmoetingen waarbij we graag iedereen welkom heten. Een kort mo-
ment van bezinning en reflectie, eenvoudige zang en stil gebed! Deze 
momenten zijn georganiseerd door de Raad van Kerken in Curaçao in 
overleg met de Fortkerk. In het  bijzonder is het gebed gericht op de 
overheid, regeerders en bestuurders. Daarnaast bidden we voor on-
derwijs, gezondheidszorg en vragen we aandacht voor maatschappelij-
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ke problemen. Deze diensten zijn open voor iedereen!! Dat wil zeggen 
voorbijgangers, toeristen, kantoorpersoneel, gepensioneerden, lokale 
middenstanders etc. Wees welkom! 
 
Luidklok 
Zoals u heeft kunnen merken of wellicht hebt gemist is onze luidinstal-
latie niet in orde. De klok blijft stil en dat vinden we niet leuk. Het lui-
den van de klok is een groot voorrecht dat in de wereld niet altijd 
wordt gewaardeerd of zelfs onmogelijk gemaakt. Vele kerken wordt 
het verboden op enigerlei wijze geluid te produceren dat hoorbaar is 
voor buren en omwonenden. Dat is een ernstige situatie! We hopen 
dat in het Fort de klok weer snel zal luiden en blijven luiden om men-
sen te herinneren aan de vrijheid om veilig en vertrouwd een eredienst 
bij te wonen. 
 
Heilig Avondmaal 
Vanwege het bezoek van ds. Lolkema en br. Kleijne heeft de kerken-
raad het goed gedacht het Avondmaal te verplaatsen van 5 februari 
naar 12 februari; in deze dienst zal uw eigen predikant weer voorgaan. 
 
Forti Kantando 
We zijn erg blij dat ons kerkkoor Forti Kantando een bijdrage wil leve-
ren aan de dienst van zondag 19 februari. Het koor heeft enkele liede-
ren ingestudeerd en zij zullen daarmee enthousiast onze dienst verrij-
ken. We hadden met elkaar afgesproken dat zo er gelegenheid is we 
elkaar vaker zullen ontmoeten in de kerk. We hopen dat het een 
mooie dienst zal worden. 
 
Reparatie 
Alhoewel we niet een gemeente zijn waarbij we vast willen houden aan 
alles wat oud en ouderwets is hechten we toch groot belang aan het 
conserveren van wat ons werd overgeleverd vanuit het verleden! Het 
antiek mahok tafeltje dat u kent ter linkerzijde van de kansel zal wor-
den gerestaureerd en in oude luister hersteld. Het wiebelde en wan-
kelde en werd met een paar spijkers aan elkaar gehouden. Tja; dat 
geldt ook wel eens voor ons geloof en de geestelijke staat waarin we 
verkeren. Misschien ziet het er wel aardig en best uit, maar als je nader 
onderzoekt mag er wel wat onderhoud gepleegd worden. Daar hebben 
we geen erkende restaurateurs voor nodig en we wenden ons ook niet 
tot antiekhandelaren. Een bezoekje aan de kerk kan al wonderen doen; 
soms is het evangelie vernieuwend, verfrissend en herstellend… goed 
onderhoud hebben we allemaal nodig! 
 
Vanuit Otrobanda, aan allen een hartelijke groet, 
Ds. Peter van Bruggen 

Ik heb er heel erg van genoten, geen tijd om zenuwachtig te raken en 
de zingende gemeente klonk zo heel erg mooi daar achter het rugwerk 
van het orgel. De akoestiek van de kerk is geweldig, vermenging van de 
Gods lofzingende gemeente met orgel bracht mij weer tot zingen 
achter het orgel. Curaçao, de bevolking, de kerkgang in de gemeente 
die daar samenkomt en daar dan deel van uit te mogen maken heeft mij 
en die bij ons waren blij en onvergetelijk gemaakt.Met een hartelijke 
groet aan u, kerkenraad, uw vrouw  
 
Mede namens onze familie, 

Gerard D. Haasnoot 

Aan de kerstboom van de Fortkerk is dit jaar ongelovelijk veel tijd bested 
door vele vrijwilligers. Het overgrote deel van de verlichting is vernieuwd. Het 
resultaat was verhelderend. 

Presentatie van het nieuwe liedboek 

Kerstnachtdienst 2016 
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Dit is het eerste wijkbericht in het nieuwe jaar, 2017. We houden u op 
de hoogte van het reilen en zeilen in onze Emmakerk. De komende 
periode kunt u de volgende activiteiten verwachten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie. 
We bidden voor kerk en land, voor mensen ver weg en dichtbij. Alles 
wat ons na aan het hart ligt brengen wij voor de Here God. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Eveneens elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie en wel van 20.00 tot 
21.00 uur. We komen bijeen in de consistorie. We bereiden ons voor 
op het doen van de openbare geloofsbelijdenis. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie en wel op donderdag van 19.30 
tot 21.00 uur in de consistorie. We zijn nog steeds bezig met de Her-
breeënbrief. Vers voor vers, hoofdstuk voor hoofdstuk wordt deze 
brief besproken. De data zijn: 2 en 16 februari en 2 maart. 
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
De gespreksgroep “Wat geloof ik?” is afgelopen. We gaan nu verder 
met de gespreksgroep “Onder de boom”. We bespreken hierin actuele 
onderwerpen en/of onderwerpen, die ons interesseren. De komende 
tijd zullen we ons gaan bezighouden met de twaalf Kleine Profeten. De 
boeken van deze profeten zijn de laatste boeken van het Oude Testa-
ment. Deze profeten hebben weinig achtergelaten. Vandaar de naam 
“klein”. Maar wat is hun boodschap? Daarover gaat het in deze ge-
spreksgroep. Op 26 januari j.l. begonnen we met Hosea. De data zijn: 9 
en 23 februari. 
 
Seniorenmorgen 
Op 13 februari a.s. komen we weer bijeen voor de seniorenmorgen, en 
wel van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbel-
gedeelte, zingen en bidden. Er is koffie met iets lekkers en fris en een 
pastéchi. 
 
Bij de diensten 
Op 2 februari a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We 
ontvangen brood en wijn als teken van vergeving en verzoening. Jezus 
Christus leed en stierf voor onze zonden aan het kruis. Dat gedenken 
en vieren wij. 
Op 26 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de Evangelische 
Broedergemeente, en wel in onze Emmakerk. De Gran Marcha van het 
carnaval trekt dan langs hun kerk, waardoor die onbereikbaar is. Ds. 
Clifton Walker en ik hopen in deze dienst voor te gaan. 
Op 1 maart (Aswoensdag) begint dan de lijdenstijd of de veertigdagen-
tijd. Daarin staan we in het bijzonder stil bij het lijden en sterven van 
Jezus Christus. 
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 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 
(jeugd) 
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  

Zangdienst 
Op 24 februari a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We 
beginnen om 19.30 uur. We loven en prijzen God in ons lied. Liederen 
kunt u opgeven bij mij. 
 
Overleden 
Op 1 januari j.l. is zr. Trijnie Meijer in Nederland overleden. Zij en haar 
man Freddie hebben 16 jaar op Curaçao gewoond. Trijnie was actief in 
onze gemeente. Ze woonde de gespreksgroepen bij. Ook was ze lid van 
de redactie van VPG-nieuws. Ze had in dit blad een eigen bijdrage. God 
zij haar man Freddie nabij. 
 
Geboren 
Op 10 januari werd Jenna Marie geboren, dochtertje van Clifford en 
Michelle Pietersz. Aanvankelijk waren er enkele problemen, maar nu 
gaat alles weer goed. We feliciteren Clifford en Michelle van harte en 
we wensen hun sterkte bij de opvoeding van Jenna. 
 
Onze zieken 
Br. Jan Koolhaas werd in het Sehos gedotterd wegens hartproblemen. 
Er werd een sten geplaatst. Zr. Suyen Marión moest in Colombia be-
handeld worden aan haar schouder. 
We wensen al onze zieken heel veel sterkte en wensen hun Gods ze-
gen toe.  
 
Een vriendelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh. 

Nieuws Jet 

De troost van een koningin. 
Koningin Victoria van Engeland hoorde eens, dat de vrouw van een 
arbeider haar baby had verloren. Ze had zelf pas een diep verdriet 
doorgemaakt en voelde zich gedwongen om haar deelneming te 
betuigen. Daarom ging ze op zekere dag op bezoek bij de bedroefde 
vrouw en bracht enige tijd bij haar door. Toen ze vertrokken was, 
vroegen de buren wat de koningin gezegd had. 
“Eigenlijk niets” zei de moeder. Ze legde gewoon haar hand op de 
mijne en samen huilden we stil” We lezen in Job 2 vers 11, dat de 
vrienden van Job kwamen om hem te beklagen en te troosten”. 
Hoewel ze weenden, zagen ze dat zijn lijden zo overstelpend was dat 
woorden niet op hun plaats waren. De Bijbel zegt, “Niemand sprak tot 
hem een woord, want zij zagen, dat zijn smart zeer groot was”. 
Als u echt meeleeft met mensen, die verdriet hebben, zal een warme 
handdruk of een liefdevolle omhelzing meer zeggen dan woorden. 
Zeker de moeite waard om naar je naaste te gaan, die verdriet heeft of 
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in de put zit. Steeds meer hoor je om je heen, “Ik heb het druk, druk, 
druk” maar waarmee dan? Met eigen gedoe. Probeer toch in 2017 
gaatjes te organiseren om uw naaste op te zoeken, die u zo nodig heeft. 
Een kort bezoekje is al genoeg. Het geeft zo’n goed gevoel.  
 
Jongelui 
De kerstvakantie is al meer dan een maand voorbij. Jullie kijken nu uit 
naar de carnavalsvakanties. Ook fijn, die korte vakanties. En toch door 
blijven werken, he? 
Want je Paasrapport volgt daarna. Ook een belangrijk rapport, je 
tweede rapport. 
Het schooljaar is dan alweer bijna voorbij, vergeet dat niet.En overgaan 
en slagen willen we allemaal, nietwaar? Doe je best!! 
 
Diensten 
Wat een diensten hebben we gevierd in December 2016. De 
hoogtijdagen Kerst, Oud- en Nieuwjaar vielen in de weekenden. De 
Kerstnachtdienst viel op zaterdagavond. We hielden het Danki Dios 
droog, overdag heeft het wel wat geregend, maar de opkomst was 
goed. Danki en Brasa aan de Sranang Rowsu’s, die hun medewerking 
verleenden. Masha Masha Danki (Gran Tangi!) Rowsu’s. 
 
Seniorenkerstfeest 
Ook dit feest was goed bezocht. Het was zoals ieder jaar weer een 
happening. 
De Dienst met het Heilig Avondmaal, zr. Jeanette aan haar orgel, zoals 
altijd; de zelfgemaakte corsages; de mooi versierde ruimte, daarna 
gezellig samenzijn met een lekker hapje en drankje en toetje.  
De Sranang Rowsu’s kwamen na de Avondmaalsdienst als verrassing 
binnenvallen en brachten met hun liederen de stemming er goed in. 
Masha Danki aan allen, die er een mooi feest van gemaakt hebben. 
 
Kerstdienst 
Nog een feest! De kinderen, dominee Hans Végh en de Kerkenraad 
kwamen door de voordeur naar binnen onder het zingen van “Komt 
allen tezamen”. 
Tijdens de Dienst was er een Kerstspel van de Kinderen. “Kerstfeest in 
Genesis, hoe kan dat nou?” Nou, dat kon heel goed. Na 4 middagen 
oefenen, was het een prachtig en vlot Kerstspel. De kinderen kenden 
hun teksten uit het hoofd, knap hoor! Eva, die de appel plukte en erin 
hapte en Adam daarna; De dieren in de stal, de 3 kamelen, br. Cees den 
Otter, een prachtige kameel!; de drie koningen, Maria en Jozef en alle 
anderen, zoooo knap. Masha Danki aan leiders en kinderen! 
Dominees, organisten; wat een werk is er weer verzet in 
December. Dank voor alle extra diensten. Dank voor jullie 
bereidwilligheid!! 
In de Dienst van 15 januari j.l. hebben Patrick en Ilse de schriftlezingen 
verzorgd. Heel mooi en duidelijk! Goed gedaan! 
U kunt het lezen, er is veel werk verzet en toch komen we nog handen 
te kort. 
Een goed voornemen voor het nieuwe jaar 2017, sluit u aan bij het 
Kerkenwerk. 

Op 29 november j.l. is op 58-jarige leeftijd overleden Téofilo Marión. 
Téo is op 6 september 1958 geboren hier op Curaçao. 
Hij was een piloot in hart en nieren. Toen hij nog jong was, volgde hij 
een pilotencursus in de Verenigde Staten. Toen hij twintig was begon 
hij met vliegen. Hij heeft bij veel maatschappijen gevlogen, in binnen- en 
buitenland. Hij was blij, dat hij weer bij een Curaçaose maatschappij 
kon vliegen, want Curaçao had toch zijn hart. Hier was hij geboren en 
getogen, hier was zijn gezin, en hij hield zielsveel van zijn  gezin. Hij was 
voor zijn kinderen niet streng, maar wel correct. Hij eiste van mensen 
ook eerlijkheid.  
Hij had ook zijn hobby’s, vooral in zijn jonge jaren: met de boot varen, 
schieten en autoracen. Maar toen Timothy geboren werd, hield hij 
daarmee op. “Ik heb nu een verantwoordelijkheid voor mijn gezin”, zei 
hij. 
Toen hij 32 was, deed hij zijn belijdenis en werd hij gedoopt in de 
Ebenezer church. ”U bent de glorie, opgestane Heer”, was een van zijn 
favoriete liederen. Hij was geen reguliere kerkganger, maar geloofde 
zeer zeker wel. Als ik bij hem kwam, vond hij het fijn als ik met hem 
een  stukje uit de Bijbel las en bad. 
De laatste anderhalf jaar waren voor hem, zijn vrouw en kinderen niet 
gemakkelijk. Toen de ziekte zich openbaarde, was het een grote schok. 
Maar Téo ging niet bij de pakken neerzitten. Hij streed een moedige 
strijd. Dat kon ik merken in gesprekken met hem. 
Op 5 december j.l. hebben we afscheid van hem genomen. Er was een 
korte rouwdienst in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda, 
Daarin lazen we 2 Tim. 4:1-8. De tekst van de rouwmeditatie was vers 
7, waarin we lezen: “Maar ik heb de goede strijd gestreden, de 
wedloop volbracht, het geloof behouden”. De apostel Paulus schrijft 
dit aan zijn jongere medewerker Timotheüs. Hij voelt, dat zijn einde 
nabij is. Maar hij is geborgen in Christus. Hij weet, dat Jezus voor zijn 
zonden gestorven is. In dat geloof wil hij heengaan. Daarvan getuigde 
Téo op zijn ziekbed. 
Na de dienst is Téo bijgezet op de Protestantse begraafplaats aan de 
Roodeweg. 
God trooste zijn vrouw Suyen, zijn kinderen Timothy en Amy en de 
verdere familie. 
Ds. Hans Végh. 
 

In Memoriam 
Téofilo Marión 

 

Meld u aan bij mij of bij de kerkenraadsleden; het is leuk werk en het 
geeft ook nog voldoening 
Voor 2017 Bendishon (Zegen) i Salu (Gezondheid)! 
 
Namens de Kerkenraad, 
Henriette (Jet) Baank. 

De artiesten van het kerstspel 

Senioren kerstdiner 2016 

Getrouwd 

Op 22 december j.l. is onze organist Sirving Keli getrouwd. We 
feliciteren hem en zijn vrouw van harte met hun huwelijk en wensen 
hun Gods zegen toe. 
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Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter:  
Sigma Wiel  tel: 693 2612 
         514 7833 
Secretaris:  
Rianne Plaisier  tel: 522 0030  
Penningmeester:  
1. Anna Petrona tel: 540 0865 
2. Sylvian Busby tel: 511 8405 
 
Overige leden: zie wijkberichten 
 
Uw giften voor de diaconie zijn van 
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. 
Diaconie VPG 

Op 4 december is in Medellin (Colombia) overladen Charles Henri de 
Haseth. Hij was 73 jaar oud. 
Br. De Haseth werd op 1 april 1943 geboren hier op Curaçao. 
Hij was een principieel man, zo heb ik begrepen. Hij had zijn principes 
en kende vaste regels. Hij hield van tradities. Zo gingen hij en zijn gezin 
elk jaar steevast naar de kerstnachtdienst op het Fortplein. Br. De 
Haseth had een sterk karakter. Hij was een gever en een vechter. 
Waarheid, geloof en liefde waren de leidende principes in zijn leven. 
Met zijn gezin had hij een hechte band. Hij betekende veel voor zijn 
vrouw en kinderen. 
Maar ook voor de maatschappij betekende hij veel. Hij had veel 
bestuurlijke functies, naast zijn werk als belastingadviseur. Zo was hij 
bijvoorbeeld voorzitter van het bestuur van de VPCO en van de 
Voogdijraad. Hij werd ook onderscheiden voor zijn betrokkenheid op 
de maatschappij. Br. De Haseth las veel, maar hij was ook een 
levensgenieter.  
Het geloof stond voor hem heel centraal. Psalm 23 betekende veel 
voor hem. Deze psalm lazen we ook in de rouwdienst, die gehouden 
werd in de loge in Emmastad op 13 december j.l. David noemt hierin 
God zijn goede herder, die hem leidt naar groene weiden en koele 
beken, juist in zijn moeilijke omstandigheden. Zo wil God ons troosten 
in ons verdriet. In Jezus Christus is Hij ons nabij geweest. Deze stierf 
voor onze zonden aan het kruis. Door Hem mogen we gaan naar God 
de Vader. In Johannes 14 lezen we, dat Hij de weg heeft geopend naar 
het Vaderhuis met de vele kamers. 
Na deze dienst namen we afscheid van br. De Haseth in het 
crematorium van Crefona. God trooste zijn vrouw Estela en zijn 
kinderen Charis en Chantal en de verdere familie. 
 
Ds. Hans Végh. 
 

The ship visits each port for several weeks each and open the 
gangways to hundreds and sometimes thousands of visitors each day. 
On average, over one million visitors have been welcomed on board 
every year! The floating book fair offers over 5,000 titles, providing 
many visitors their first-ever opportunity to purchase quality 

educational and Christian literature. 

An international crew and staff of volunteers live and work on the 
ships. Teams from the ship go into surrounding areas to supply aid and 
community care. In each port, the ship's crew joins local churches to 
bring hope and show love to people whatever their circumstance, 

culture or background. 

Source: Logos Hope (www.omships.org) 

About us, Logos Hope 

In Memoriam 
Charles Henri de Haseth 

 

Van 24 februari tot 11 maart a.s. is bezoekt het schip Logos Hope ons 
eiland. Het zal aangemeerd liggen in de St. Annabaai. Het schip wil mensen 
hoop brengen, het goede nieuws verkondigen, Jezus Christus bekendmaken. 
Hieronder een bericht wie Logos Hope is, wat hij wil en wat hij doet. 
 
OM Ships International is the organisation behind Logos Hope. The 
Ships Ministry began in 1970 as part of the global Christian training and 
outreach movement, OM International. Since then OM's ships have 
visited over 500 different ports in 151 countries and territories and 
welcomed over 44 million visitors on board. 

Our goal is to bring knowledge, help and hope to the people of the 
world. We do this by supplying vital literature resources, encouraging 
cross-cultural understanding, training young people for more effective 
life and service, providing needed relief, and sharing a message of hope 

in God wherever there is opportunity. 

Nieuwe diaken voor de Fortkerk. 
Eindelijk is het zover, IK heb het haar de eerste dag dat ik haar zag 
gevraagd of ze diaken wilde worden. Ze schrok van mijn vraag. 
Achteraf schrok ik ook dat ik het had gedaan. Ik kon er niets aan doen, 
het ging spontaan. 
Wat was er nu eigenlijk gebeurd? Onze lieve voormalige voorzitter 
diaken Lia Vliegenhart (RIP) had een hele tijd het werk als diaken in 
haar eentje in de Fortkerk gedaan. Toen werd ik gevraagd om diaken 
te worden. Ik zei ja en werd na goedkeuring van de Kerkenraad op 9 
november 2014 tot diaken bevestigd. 
Maar wat gebeurde er toen? Ik werd ziek. Ruim 5 weken lag ik in het 
ziekenhuis. Na 2 maanden thuis, weer 9 dagen in het ziekenhuis. 
Behandelingen volgden achter elkaar. Beetje bij beetje met de hulp van 
God en alle gebeden knapte ik op. 
Plotseling werd lieve Lia ziek en overleed. De Fortkerk was diakenloos. 
Eind 2015 liepen mijn behandelingen af en kon ik beetje bij beetje weer 
diakenwerk verrichten en weer naar de diaconie- en kerkenraad 
vergaderingen gaan. 
Langzamerhand ging het steeds beter en ging ik verder met het werk 
waar God me voor geroepen had. Maar alleen was best moeilijk. 
Dominee Lolkema had toen der tijd ontzettend zijn best gedaan om 
mensen meer betrokken te laten zijn in de Fortkerk. Maar het lukte 
niet. 
Inmiddels is dominee Lolkema jammer genoeg niet meer op het eiland 
en hebben we een nieuwe dominee Peter Verbruggen. 
Dus toen ik kennis had gemaakt met mevrouw José van Bruggen vlak 
na de bevestiging van haar man als dominee van de Fortkerk, heb ik 
meteen de stoute schoenen aangetrokken en haar gevraagd of ze geen 
diaken van de Fortkerk wilde worden. 
Achteraf dacht ik, wat heb je nou weer gedaan Anna? Maar ik had het 
al gevraagd en kreeg een glimlach van mevrouw van Bruggen en de 
mededeling van onze kerkvoogd André Lorier (jammer dat hij ook 
terug is naar Nederland) dat we er later over zouden praten. 
Enkele dagen later kreeg ik een mail met het verzoek of ik bij de familie 
thuis wilde komen om iets meer over het diakenschap te vertellen. Ik 
dacht in mezelf, YES!, onze lieve Heer heeft mijn gebeden verhoord 
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Het was een gesprek met mevrouw alleen, want de dominee had zich 
discreet terug getrokken in zijn kantoortje. Het was een prettig 
gesprek met eigenlijk wel veel vragen. 
Ja, we hadden meer diakenen nodig. Ik was alleen in de Fortkerk. 
Emmakerk had 4 diakenen en de Ebenezer Church had er 3. 
In de tijd die volgde hadden we verschillende keren over het 
diakenschap van mevrouw gehad. En de vraag kwam steeds naar voren. 
Is het wel verstandig dat de vrouw van de dominee diaken kan zijn van 
dezelfde kerk? 
In de tussen tijd, helpt mevrouw van Bruggen met het maken en 
inschenken van koffie en thee na de kerkdienst. Ze is gewoon 
ingeroosterd op de koffieploeglijst. Ze helpt regelmatig met het 
inpakken van de voedselpakken. Ik moet zeggen dat dominee van 
Bruggen ook een keer goed had mee geholpen met het inpakken van 
de pakketten.  
Gedurende de maanden die achter de rug zijn is dominee van Bruggen 
ook met mensen in gesprek gegaan om ze ook meer betrokken te 
doen zijn bij de Fortkerk. 
Na verschillende keren in de kerkenraad- en diaconievergaderingen 
over wel of niet van mevrouw van Bruggen tot diaken te benoemen is 
het ook in de Centrale Kerkenraad besproken. Mevrouw van Bruggen 
kon diaken worden met bijzonder opdracht. Er zijn bepaalde zaken 
waar mevrouw niet aanwezig kan zijn als haar man ook aanwezig is. Dat 
is in het belang van de kerk en van hun zelf. 
Zo is sinds 30 oktober jl. José van Bruggen tot diaken van de Fortkerk 
bevestigt door dominee Mariëlle Berends–van Waardenberg. Dat 
gebeurde tijdens een mooie kerkdienst.  
Mevrouw Sigma Wiel voorzitter van de diakenen, heeft mevrouw van 
Bruggen van harte welkom geheten en in het kort verteld wat de 
diaconie doet en waarom het nodig is dat er meer diakenen zijn, om 
het werk van God te doen. 
In de tussentijd is mevrouw van Bruggen samen met mij al op 
huisbezoek geweest om een intake voor een voedselpakket te doen. 
Ook heeft mevrouw al een diaconievergadering meegemaakt. 
Mevrouw is ook hartelijk verwelkomd door de andere diakenen. 
Ik dank onze lieve Heer uit het diepste van mijn hart dat Hij mijn 
gebeden heeft verhoord en ons van de Fortkerk een nieuwe diaken 
geschonken. 
José, je weet, je bent meer dan welkom en we gaan er samen tegen aan 
om het werk waarvoor we geroepen zijn te doen. Bon Bini. 
 
Anna Petrona,  
Diaken van de Fortkerk. 

Kerkvoogdij 

Geef om uw kerk 

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

Ebenezer church:  
 
Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken 
naar onderstaande bankrekening van de VPG: 
    
MCB: 90091204 
o.v.v. kerkelijke bijdrage 

Om even bij stil te staan 
 
“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. 
Want het gebed van 
een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet” Jakobus 
5:15-16 
 
Alweer een jaar voorbij, wat zal 2017 brengen? We wensten elkaar 
weer het goede, 
keken terug en kijken vooruit. Het deed mij stil staan bij de waarde van 
bidden, en dan vooral bidden voor elkaar. Want eigenlijk is bidden 
niets anders dan elkaar het goede wensen ten overstaan van de 
Eeuwige. 
 
Bidden is een manier van je uiten. Of je dat nu met een kaarsje erbij 
doet, met vaste, 
vertrouwde of eigen woorden of in stilte. Je gedachten en je gevoel 
hebben een adres. En zo 
kunnen we om elkaar heen staan en blijdschap en zorgen delen. Ik 
hoor veel mensen 
vertellen dat ze de waarde daarvan ervaren. Je voelt je dan werkelijk 
gedragen. 
 
Maar Jakobus belooft ons meer. Het gebed van een rechtvaardige mist 
zijn uitwerking niet... 
maar wat nu als er op ons gebed voor elkaar niet zoveel concreets lijkt 
te gebeuren? Ik 
mijmerde eens over dit zinnetje uit Jakobus door... Er staat niet: het 
gebed van een gelovige 
bewerkt dit antwoord van God, of lost dat probleem op. Er staat 
slechts: “mist zijn uitwerking 
niet”.  
 
Misschien geven we Gods antwoord meer ruimte als we proberen 
open te laten hoe Hij 
dat antwoord invult. Net zoals het nieuwe jaar ons kan verrassen, als 
we het met een open 
blik tegemoet gaan. 
Uit: Samenvaart, ds. L. Nagelkerke. 

Ingezonden 

In de week van 22 januari was het bestuur van CANACOM op bezoek 
in Curaçao. Er werd hier vergaderd met ambtsdragers van de VPG en 
met deelnemers van eerdere evenementen, die door het bestuur 
waren georganiseerd in voorgaande jaren. Voor 2018 en 2019 zijn er 
evenementen gepland, die op Curaçao zullen plaatsvinden. 

CANACOM 
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Preses: Ralph James 
Scriba: Krijnie Wout-de Geus 
Ebenezer Church: Desta Nisbeth  
Emmakerk: Farida Da Costa Go-
mez  
Fortkerk: Maritza Bakhuis 
Consistorie: Jet Baank 
Ministerie van predikanten: 
Peter van Bruggen 
Kerkvoogdij: Olaf Mulder 
Diakonie: Sigma Wiel 

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

vijfbruggen@hotmail.com 
olafmulder@hotmail.com 
sigma.wiel@gmail.com 

523 9111 
513 8909  
520 3015 
526 1566 
 
461 5013 
767 6920  
  
462 5045 
516 4919 
767 5748  

Centrale Kerkenraad 

Van onze Preses 
 Br. Ralph L. James 

Reflecting and moving forward 
At the time that you will be reading this message, the first month of 
the New Year would already have transpired and we would have 
entered into the month of February. As this is the first edition of the 
VPG News for 2017, I would like to make use of this opportunity to 
wish everyone all the best for this New Year. May it be a year in which, 
as we align our plans with God's plans, we will be picking many fruits 
thereof all year long. I trust that this year and beyond the good Lord 
will bless you and your loved ones abundantly with good health, joy, 
wellbeing and prosperity. 
 
As UPC we too have to define and clearly articulate our intentions for 
the coming year. Allow me to share a number of matters which I 
believe we should have our attention during this year.  
First of all, on October 31st 2017 we will be commemorating the 
consequential event that 5 centuries ago - to be exact on October 31st 
1517 - Martin Luther nailed his well-known "95 Theses", on the door of 
the Castle Church in Wittenberg, Germany. 

 
 
 
W i t h  t h i s 
r e b e l l i o u s 
(certainly for 
that time) act 
performed by 
Marten Luther 
the basis was 
laid for what 
became the 
P r o t e s t a n t 
C h r i s t i a n 

Church, first starting in Europe and subsequently spreading out over all 
the world. The thinking behind this act of Marten Luther is also the 
foundation on which the UPC (The Church as it is called in the 
Constitution of the UPC) is based upon. 
 
The Church (meaning the United Protestant Church of Curaçao-UPC) 
was formed in 1825 from the merger of the Reformed Church and the 
Lutheran Church as such is a continuation of the first Protestant 
Church on Curaçao which established in 1635 the Fortkerk 
congregation. The Ebenezer congregation and the Emmakerk 
congregation were incorporated into the Church respectively in 1937 
and 1959, while in 1984 the Reformed Church merged with the 
UPC. A most important binding factor between the three 
congregations is their belief in one God, Creator of Heaven and earth, 
the God of Abraham, Isaac and Jacob. The Church shares in the 
expectation granted to Israel. The Church sees Jesus Christ as the One 
and only way to God, who is Head of the Church and Lord of the 

world. In Him God's promises and commandments are revealed for 
the preservation of His people. 
 
As we reflect on the historical event which took place 500 hundred 
years ago in Wittenberg, Germany, the question that comes to mind is 
the following:" Are these 95 Theses still relevant today in 2017, and 
how do they relate to the context and circumstances in which we 
live?" This brings me to one of the matters which will be given 
attention by the Central Board of the UPC during this year, namely the 
defining of Vision and Mission statements for the UPC for the coming 
years.  
 
As a Church we are expected and even commanded by Scripture to be 
visionaries. In Proverbs 29:18 we read: “Where there is no vision, the 
people perish; but he that keepeth the law, happy is he." Often times we 
tend to focus on the first part of this Scripture and not the second 
part. However there is a clear link: without vision a nation, an 
organization and even a Church can experience difficulties, while 
abiding by God’s law results in happiness. So while indeed as a Church 
we should pursue efforts to arrive at a Vision and Mission for the UPC, 
the success of implementing that Vision and Mission lies with 
adherence to God's Word during the execution process. 
 
The Central Board has expressed the wish that Vision and Mission 
Statements of the UPC be defined within the first quarter of 2017. This 
will require a serious exercise involving discussions between and within 
all three congregations and these discussions should culminate in the 
defining of Vision and Mission Statements during an Office Holders Day 
conversation ("Ambtsdragersdag"), at the end of the first quarter of 
2017. 
 
The Vision and Mission Statements will be the guiding principles for all 
three congregations whereby each in its own unique way, will give 
shape and contents to these Statements through the liturgy of their 
Praise and Worship Services and also through other Church related 
activities. Undoubtedly, the aforementioned discussions will also entail 
revisiting the foundation of the Protestant Christian Church as spelled 
out and envisaged by Marten Luther. Furthermore the Vision and 
Mission Statements should reflect the unifying factors between the 
three congregations as well as allow for each to experience its own 
identity, in other words the Statements should contribute towards 
achieving “Unity in Diversity" among the three sister congregations. It 
goes without saying that as we reflect on such an important milestone 
as October 31st 2017, the UPC should make the necessary 
preparation in a timely fashion so as to appropriately commemorate 
the de facto Birth of the Protestant Christian Church. 
 
There are two other milestones which also give cause for reflection. 
First of all, on Sunday November 26th 2017 the Ebenezer congregation 
will be celebrating 88 years of existence as a Church and also its 80th 
year of association with the UPC. In connection with these two special 
occasions the Local Board of the Ebenezer congregation has installed a 
committee to coordinate the celebratory activities related to the 
above mentioned milestones. These activities will take place during the 
entire year starting upcoming March. So in short we can summarize by 
saying that 2017 will certainly be a year characterized by reflection as 
well as a year defined by charting a path towards the future based on 
clearly defined Vision and Mission Statements. 
 
It is my sincere hope and wish that in 2017 the UPC will be infused 
with new energy and increased Faith as we continue to carry out 
Christ's Mission here on Curaçao as a Church, a Mission that reflects 
love and compassion for all who make this beautiful island their home, 
especially the needy and socially deprived. May the good Lord shower 
his blessings upon Curaçao, the UPC, on you and your loved ones.  
Be Blessed.  
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Nieuws van de Jeugdpredikant 

Het nieuwe jaar 2017 is alweer een maand oud en de feestdagen lijken 
alweer lang geleden. Toch wil ik u en jij even bijpraten over wat de 
Jeugdraad voor activiteiten rondom de feestdagen voor de jeugd heeft 
georganiseerd. Op zaterdag 10 december hebben we met de jongere 
kinderen een Herdertjestocht gelopen. We kwamen bij elkaar in de 
Obed Anthonyhall en we hebben kerstkaarten geknutseld en ons eigen 
lantaarntje gemaakt. Tante Carla heeft het kerstverhaal voorgelezen en 
we hebben met elkaar kerstliederen geoefend en gezongen. We 
genoten van (koude) chocomelk en kerstkransjes. Toen het zo’n beetje 
is gaan schemeren zijn we naar buiten gegaan met onze lantaarntjes en 
hebben we kerstliederen gezongen voor de mensen die in de buurt van 
de Ebenezerchurch wonen. De mensen voor wie we zongen kregen 
van de kinderen een mooie zelfgemaakte kerstkaart. De kinderen 
vonden het zingen heel erg leuk en de mensen genoten van hun gezang. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde Herdertjestocht, voor 
herhaling vatbaar! 
 
Ook voor herhaling vatbaar is de Nieuwjaarsduik voor de oudere 
jeugd. Op 2 januari kwamen we bij elkaar bij de Caracasbaai, voor een 
verfrissende duik in het water. Al het oude van het afgelopen jaar spoel 
je van je af en je begint het nieuwe jaar schoon en opgefrist. Zo bezien 
heeft een Nieuwjaarsduik wel iets van een doop. Daarom stonden we 
voordat we gingen genieten van een heerlijke barbecue eerst stil bij het 
verhaal van de doop van Jezus door Johannes. Het bleef niet bij 
zwemmen alleen, er werd ook gevoetbald en Uno gespeeld. Veel 
ouders bleven, ze hielpen mee en aten een hapje mee, het was een 
gezellige en geslaagde middag. De Jeugdraad is dankbaar dat op beide 
activiteiten de jeugd uit alle drie de kerken goed vertegenwoordigd 
was en elkaar zo steeds beter leert kennen. 
 
De VPCO heeft op 15 januari haar jaarlijks terugkerende startdienst 
gevierd. Om de band met de dragende kerken te versterken houdt de 
VPCO ieder jaar twee startdiensten, bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar en als het nieuwe jaar begint. Deze keer werd de viering in 
de Maranathakerk gehouden, het thema was: ‘De Goede Herder’. Ds. 
Clifton Walker verbond de boodschap van Jezus als Goede Herder 
(Johannes 10) aan een veilige leeromgeving. Iedereen die leiding geeft, 
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of je nu docent bent, predikant of bestuurslid, dient een herder te zijn, 
zorgzaam en zorg dragend voor een veilig klimaat waarin anderen 
kunnen floreren. De VPCO kan terug kijken op een mooie viering 
waarin het jeugdkoor van de Maranathakerk prachtige liederen ten 
gehore bracht en ook de kerk liet swingen! 
 
Inmiddels wonen wij alweer een jaar op Curaçao! Wat is de tijd snel 
gegaan! Jurjen en ik hebben een nieuwe hobby gevonden. Nu het weer 
iets koeler is, gaan we iedere zaterdag wandelen. We hebben een 
boekje met wandelroutes gekocht en te voet leren we het eiland eens 
van een andere kant kennen. Curaçao is prachtig! Vooral nu het zoveel 
geregend heeft en het eiland zo mooi groen is. Tijdens een van deze 
wandelingen kwam een idee voor de volgende jeugddienst in me naar 
boven. Al lopend langs de zee word je geconfronteerd met alles wat 
aanspoelt en zo moest ik denken aan de richtingaanwijzers van 
drijfhout die je hier zoveel ziet. Het thema van de eerstkomende VPG-
jeugddienst – op 19 maart in de Ebenezerchurch - zal ‘Driftwood’ zijn. 
Soms kan een mens zich voelen als drijfhout, heen een weer geslingerd, 
geen vaste grond hebben. Tijdens de voorbereidingen willen we 
werken aan een eigen richtingaanwijzer van drijfhout. Welke richting 
moet je op om op God uit te komen? De eerste 
voorbereidingsbijeenkomst zal op zaterdag 18 februari zijn, om 15:30 
uur in de Obed Anthonyhall. We hopen weer op een goede opkomst 
van de jeugd van 12 jaar en ouder uit alle drie de kerken! 
 
Ten slotte wil ik u en jij een verlate nieuwjaarswens meegeven. Het 
nieuwe jaar mag dan al even op streek zijn, het is nooit te laat om 
Gods zegen te vragen over de tijd die voor ons ligt! 
 
God, 
de tijd verstrijkt en neemt ons mee. 
Seconden rijgen zich aaneen, 
minuten worden uren, en uren dagen. 
Onze ervaringen stapelen zich op. 
We worden ouder en hopelijk wijzer. 
 
Wees met ons in dit nieuwe jaar, 
wanneer de tijd traag voortkruipt 
omdat het leven moeilijk is of saai. 
Of wanneer de dagen omvliegen 
omdat we hard moeten werken. 
 
Help ons tijd vrij te maken 
om van het leven te genieten. 
En geef ons moed op de momenten 
dat we ongelukkig zijn en de klok 
terug zouden willen draaien. 
 
Help ons om vooruit te kijken 
en te geloven in de toekomst. 
Uit: Oase, magazine voor dagopeningen; jaargang 8, nummer 2 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Mariëlle Berends–van Waardenberg 
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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. 
 


