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Opmerkelijk 
Onlangs hoorden we van paus Franciscus enkele 
bijzondere opmerkingen tijdens een ochtendmis ter 
nagedachtenis van de 85-jarige vermoorde priester 
Jacques Hamel. Zijn woorden waren vooral troos-
tend en bemoedigend, maar hebben ook velen ge-
stemd tot nadenken. De paus deed zijn uitspraken 
op basis van een opmerkelijke veronderstelling dat 
sprake moet zijn van een broederlijke relatie met 
iedereen, vooral met diegene die ook in één enkele 
God geloven die barmhartig is. Daarmee verwijzend 
naar de monotheïstische moslims. Blijkbaar is de 
paus de mening toegedaan dat tenminste beide 
godsdiensten (christendom en islam) hun geloofsre-
latie richten op één en dezelfde God. Dat is aller-
minst vreemd als we stellen 
dat ook naar de leer van de 
Islam christenen en joden (al 
zij het op een onjuiste of 
onvolledige manier) zich in 
hun geloof richten op die 
ene God. 
 
Schokkend 
Wat voor de westerse sa-
menleving vanuit culturele 
en theologische bepaaldheid 
wellicht als schokkend erva-
ren wordt kan onder chris-
tenen in de Oost-Aziatische 
wereld alleen maar met her-
kenning ontvangen worden. 
Dit nodigt ons uit onze wes-
ters georiënteerde visie te verdisconteren met wat 
honderden miljoenen christenen in het oosten bele-
ven in relatie met de Islam. Dat is een lastige op-
dracht omdat met name in de States en Europa het 
christendom en de islam zich steeds verder polari-
seren. Zelfs zodanig dat enkele christenprominen-
ten in Nederland zich kritisch hebben uitgelaten 
over de ontwikkeling dat politieke partijen te pas 
en te onpas de vermeende christelijke identiteit van 
de samenleving aanwenden om de islam te demoni-
seren. Het is maar wat je schokkend noemt? 
 

Allah 
Het was wel degelijk even schrikken toen ik voor de 
eerste keer tijdens een kerkdienst in Indonesië 
voorging in gebed. Zou ik, kon ik en wilde ik wel de 
Godsnaam uitspreken in een taal die daar slechts 
één woord voor heeft voor zowel de islam als het 
christendom? De wetgeving (!) in Indonesië bepaalt 
dat er slechts sprake is van één God waarin vijf er-
kende en legale godsdiensten geloven, dat inclusief 
het christendom en de islam. Het niet erkennen van 
de term Allah als de God waarin je gelooft is dus 
strafbaar! Gelukkig maar omdat extremistische be-
wegingen binnen de islam en het christendom het 
gebruik van de Godsnaam willen claimen. Onlangs 
werd de (christelijke) gouverneur van Jakarta (10 

miljoen inwoners) schuldig 
bevonden aan blasfemie om-
dat fundamentalistische mos-
lims hem hadden aangeklaagd 
vanwege een ongeoorloofde 
verwijzing naar Allah!  
 
Harmonie 
Toch is het juist de samenle-
ving van Indonesië - met het 
grootst aantal mosliminwo-
ners ter wereld welke een 
sterke voorkeur heeft voor 
de harmonie van de ongelofe-
lijke verscheidenheid aan 
godsdiensten, culturen en et-
nische achtergronden binnen 
haar grenzen. De oude Javaan-

se tradities benadrukken in muziek, dans, dichtkunst 
de eenheid; de Javaanse way of life is vooral over-
eenstemming hebben met je omgeving. Pas bij de 
Nederlandse kolonialisering in het begin van de 19e 
eeuw werden werd etniciteit, godsdienst en cultuur 
onderscheiden naar het model van de toen geldende 
Nederlandse context. Maar verzuiling was in de Indi-
sche samenleving ongekend! Zo werden verschillen 
benadrukt in de oprichting van etnisch bepaalde ker-
ken, maar met de islam wist de Nederlandse over-
heid geen raad en kreeg daarom een gedoogstatus. 
Onder de invloed van de Hollanders werd het har-
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 “Eenheid in verscheidenheid.” 

Over reformatie en godsdienstvrijheid! 
Ds. L.P.J. van Bruggen 

geuzenpenning in de vorm van de halve maan. 



2 Maart 2017 VPG NIEUWS 

moniemodel met haar vele tradities en rijkdommen naar de achter-
grond verschoven; de verzuiling was een feit! 
 
Back to the roots 
Na de merdeka (vrijheidsstrijd) kon het Indonesische bewustzijn weer 
opnieuw en verder worden ontwikkeld. Er kwam een herwaardering 
voor oude vormen van adat (traditie) en daarmee een nieuwe kijk op 
de verhoudingen van etnische en godsdienstige achtergronden. De 
nieuwe wetgeving bepaalde vol trots dat de Indonesiër (weer) gelooft 
in één God (1948). De sociale en economische ontwikkeling vereiste 
een gezamenlijke aanpak gebaseerd op éénzelfde overtuiging en be-
wustzijn. Het geloof in één God en de waardering voor gemeenschap-
pelijke (mystieke) belevingen kon de basis leggen voor ongekende groei 
in de eerste decennia van de jonge zelfstandige staat. Indonesië werd 
toonaangevend in de Oost-Aziatische wereld. 
 
Verdachte dialoog 
Juist de kerken onder oude Europese invloed moesten lange tijd wen-
nen aan de herwaardering van godsdienstige inzichten die door de 
vroege en vrome  zendelingen van weleer verdacht werden gemaakt. 
Toch is het de jonge generatie die het belang verstaat om onderzoek 
te doen naar de meerwaarde van de dialoog. Jonge theologen worden 
uitgenodigd elkaar “cross-cultural” te ontmoeten en samen met an-
dersgelovigen te zoeken naar verbindende factoren. Toch blijkt dit 
proces onder grote druk te staan door bezwaren en verdachtmakingen 
uit moslim-fundamentalistische en christen-charismatische kringen. Bei-
de laatstgenoemde bewegingen worden vooral aangewakkerd vanuit 
(respectievelijk) Oosters-Arabische en Amerikaanse achtergrond. Tel-
kens waar wij horen van godsdienst gerelateerde aanslagen in Indone-
sië komen die twee factoren hardnekkig terug. In dat opzicht is de uit-
spraak van de paus over het gemeenschappelijk verstaan van de Gods-
naam van groot belang geweest en gelukkig worden lokaal vele acties 
ondernomen die duiden op elkaar respecterende vormen van dialoog 
en samenwerken. 
 
De reformatie 
De noodzaak om na te denken over de relatie van het christendom en 
de islam is zeker niet alleen van deze tijd. Terreur, geweld en intole-
rantie kende men ook in de 17e eeuw. Bekend zijn de gewelddadige 
acties in reactie op de reformatie (inquisitie) die voornamelijk geken-
merkt werd door de vermeende superioriteit van de (toenmalige) 
Roomse Kerk. Naast alle misstanden en onbijbelse gegevens waartegen 
de reformatie zich (terecht) heeft afgezet, protesteerden de reforma-
toren ook (wellicht nog veel meer) tegen de agressieve vorm van into-
lerantie van kerk en staat tegen alles wat niet-Rooms was. De Beelden-
storm in de 16e eeuw kwam niet tot stand vanwege verschillen in de 
leer of godsdienstige opvattingen, maar tegen de niet nagekomen belof-

Redactioneel 

ten van godsdienstvrijheid. De boeren, burgers en buitenlui die de ker-
ken plunderden waren niet in de eerste plaats voorvechters van een 
bepaalde religie, maar van de vrijheid om religie te belijden. Zij accep-
teerden niet dat de ene religie gesteld en bevoorrecht werd boven de 
andere! In dat opzicht kennen we van Gisbertus Voetius de uitspraak: 
„Wie zou niet liever willen genieten van het feit dat men openlijk zijn 
geloof kan belijden, en de christelijke vroomheid kan beoefenen vol-
gens het voorschrift van het Woord van God, en in voorspoed en in 
een zekere vrijheid onder de heerschappij van de Turk kan leven, dan 
dat hij van die eerstgenoemde en die laatstgenoemde voordelen door 
de tirannie van de paus beroofd wordt?”  (Uit Selectae disputationes 
theologicae vijf delen, Utrecht 1648-1669). Deze gedachten komen 
ook tot uitdrukking in de uit 1566 afkomstige Geuzenpenningen uit 
Antwerpen in de vorm van een halve (wassende) maan die door de 
jonge protestanten gedragen werd als teken van verzet tegen de 
Roomse overheersing en strijd voor de vrijheid van godsdienst.  
 
Les van de geschiedenis 
Indien Nederlandse politici menen te moeten terug grijpen naar de 
vermeende christelijke wortels van Nederland dan gelieve geen half 
werk te verrichten. Dat wil zeggen dat niet alleen de Indonesiërs maar 
zeker ook de (gereformeerde) Nederlanders vanuit historisch oogpunt 

U hebt nu het tweede nummer van het kerkblad dit jaar in handen. De 
redactie wenst u veel leesplezier. Het hoofdartikel is dit keer van de 
hand van ds. Peter van Bruggen. Het is getiteld “Eenheid in 
verscheidenheid”. Het gaat over de godsdienstvrijheid, waar de 
Reformatie voor stond. De meditatie is van mijn hand en is getiteld: 
“De lijdende Knecht van de Heer”, n.a.v. Jesaja 52 en 53. Het is een 
meditatie met het oog op de lijdenstijd. Verder treft u o.a. het 
preekrooster aan, het nieuws uit de verschillend wijken, van onze vaste 
scribenten zoals de jeugdpredikant, voorzitter van de Centrale 
Kerkenraad en de Kerkvoogdij. Ook kunt u enkele artikelen lezen 
afkomstig van de Wereldraad van Kerken. De VPG heeft zich 
weliswaar eind vorig jaar teruggetrokken uit deze organisatie, maar 
nieuws van deze organisatie blijft welkom. Het verschaft ons een blik 
op het reilen en zeilen van de wereldkerk. Als VPG zijn we lid van deze 
familie, al zijn we niet formeel aangesloten bij een bepaalde organisatie. 
U kunt een  artikel lezen over Jamaicaanse vrouwen, die zich verzetten 
tegen seksueel geweld; over de klimaatbeheersing en de leefbaarheid 
op onze planeet; en een bericht van de Ethiopische patriarch, die pleit 
voor een alomvattende vrede in deze wereld. Tenslotte is er een 
artikel van mijn hand over het doen van de openbare geloofsbelijdenis. 
 
                                         Hartelijke groeten namens de redactie, 
 
                                         Ds. Hans Végh, voorz. red. 

Vervolgd op pagina 5 

fragment Leidse stadhuis; halve maantjes op torentjes 
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Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 
 
Op deze manier kunnen we flink bespa-
ren op de maandelijkse kosten van NAf 
2000,—. 
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws 
elektronisch te ontvangen, meldt u dan 
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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 
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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 Maart 2017 
Stichting Encelia 

 

 
 

 

Collectes 

April 2017 

 
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 
do. 16  Johannes / Huan / John    3:22-36 
vr. 17  Johannes / Huan / John    4:1-20 
za. 18    Johannes / Huan / John    4:21-42 
zo. 19  Mattheus / Mateo / Matthew   1:1-17 
ma. 20 1 Samuel / 1 Samuel  / 1 Samuel   16:1-23 
di. 21  1 Samuel / 1 Samuel  / 1 Samuel   17:1-25 
wo. 22  1 Samuel / 1 Samuel  / 1 Samuel   17:26-40 
do. 23  1 Samuel / 1 Samuel  / 1 Samuel   17:41-57 
vr. 24  Efeziers / Efesionan / Ephesians   5:6-21 
za. 25    Lucas / Lukas / Luke    1:26-38 
zo. 26  Johannes / Huan / John    9:1-17 
ma. 27 Johannes / Huan / John    9:18-41 
di. 28  Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel   37:1-14 
wo. 29 Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel   37:15-28 
do. 30  Psalmen / Salmonan / Psalms   130:1-8 
vr. 31  Romeinen / Romanonan / Romans  8:1-17 

Maart 2017 

 
za. 1    Johannes / Huan / John    11:1-19 
zo. 2    Johannes / Huan / John    11:20-44 
ma. 3   Psalmen / Salmonan / Psalms   117:1-118-14 
di. 4   Psalmen / Salmonan / Psalms   118:15-29 
wo. 5   Mattheus / Mateo / Matthew   21:1-17 
do. 6   Jesaja / Isaías / Isaiah    50:1-11 
vr. 7  Jesaja / Isaías / Isaiah    52:1-12 
za. 8  Jesaja / Isaías / Isaiah    52:13-53:12 
zo. 9    Filipensen / Filipensenan / Philippians  2:1-11 
ma. 10 Mattheus / Mateo / Matthew   26:1-30 
di. 11   Mattheus / Mateo / Matthew   26:31-56 
wo. 12   Mattheus / Mateo / Matthew   26:57-75 
do. 13   Mattheus / Mateo / Matthew   27:1-26 
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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 
  

 11-03  ds. Hans Végh 

 18-03 ds. Peter van Bruggen 

 25-03 rev. Leander Warren 

 01-04 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 
 
05-03 ds. H. Végh 
12-03  zr. Yvonne Isidora 
19-03  ds. H. Végh  
24-03  ds. H. Végh Zangdienst 19.30 uur 
26-03 ds. M. Berends-van Waardenberg, GSK-
 dienst met Dividivi school, doopdienst 
02-04 ds. H. Végh (HA) 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05-03  ds. P. van Bruggen  
12-03 ds. P. van Bruggen  
19-03  ds. P. van Bruggen  
26-03  zr. Yvonne Gumbs 
02-04 ds. P. van Bruggen (HA) 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
05-03 Rev. L Warren (HC) 
12-03  Rev. L. Warren 
19-03  ds. M. Berends-van Waardenberg, VPG 
 Joint Youth Service 
26-03 Rev. L Warren  
02-04 Rev. L Warren (HC) 
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vooral ijveren voor de vrijheid van Godsdienst op een wijze waarop in 
één samenleving diversiteit van godsdienstige belevingen, etnische ach-
tergronden en culturele waarden harmonieus naast elkaar bestaan en 
elkaar wederzijds versterken, aanvullen en verrijken. De geschiedenis 
leert ook dat geweld en verzet in de vorm van fundamentalisme en 
extremisme geen middelen zijn in de hand van God, maar instrumenten 
van de duivel. Alleen in de vorm van dialoog op basis van gemeen-
schappelijkheid kan er een weg zijn van herstel en heling. Waarbij elke 
godsdienst haar exclusiviteit kan blijven behouden zonder de ander per 
se uit te sluiten. De reformatie heeft ons geleerd dat in dit leven en in 
deze tijd geen enkele kerk of godsdienst het primaat heeft boven de 
ander. Het primaat ligt bij Christus (!) in wie God zich heeft willen 
openbaren. 
 
Moslims op Curaçao 
Natuurlijk zal het “eiland-denken” ons geruststellen en stellen we vast 
dat op Curaçao slechts een onbeduidend handje vol moslims zijn. 
(Protestanten het ander handje vol!) Maar de internationale en globale 
ontwikkelingen inzake de verhoudingen van de godsdiensten en de 
maatschappelijke gevolgen daarvan mogen niet aan onze aandacht ont-
snappen. Nergens heeft het christendom zich kunnen handhaven waar 
zij het isolement zocht of zich verschanst heeft in ivoren torens van 
eigen waarheden. Ook hier en ook wij hebbende opdracht om te blij-
ven zoeken naar wat ons verbinden kan en te strijden tegen naar wat 
ons verdeelt. Antwoorden en toenaderingen kunnen dan wel eens uit 
onverwachte hoek komen. In mijn tropenjaren op Java werd ik menig-
maal uitgenodigd voor interreligieuze ontmoetingen op een pesantrin 
(islamitische wetsschool). Onderdeel van deze ontmoetingen was tel-
kens een gezamenlijke maaltijd omdat we daarin het meest verbinden-
de menselijke element raken; namelijk het verlangen om te eten. Om 
de maaltijd te openen vroeg de kiai (islamitisch wetsgeleerde) mij de 
maaltijd te openen. Met enige schroom en onvoorbereid ging ik voor 
in gebed. Zo min mogelijk gebruikte ik in de Indonesische taal de gods-
naam Allah, bovendien vermeed ik de naam Jezus. Ik sprak de zegen uit 
over de maaltijd en was blij dat ik amen kon zeggen. Daarna was het 
stil, een vriendelijke knik en de kiai sprak; “Mari kita makan” (Kom, 
laten we samen eten!) Terloops kwam hij naast mij zitten en fluisterde 
mij zacht in de oor. “Waarom zo bescheiden en verlegen? Waarom de 
Naam van de Redder en Verlosser niet genoemd?” Dat vereist gevoe-
ligheid om de ontvangen ruimte zodanig te gebruiken dat de ander zich 
naar eigen normen en waarden gerespecteerd voelt en tegelijk recht 
doet aan jezelf en je relatie met Christus. De gefragmentariseerde sa-
menleving van Curaçao kent verscheidenheid en eenheid maar dat is 
nog niet “Eenheid in Verscheidenheid”. Daar moet nog flink aan ge-
werkt worden! Een taak voor de politiek, de kerken en voor jou! 

werken. En de kerk heeft altijd geloofd, dat Jezus van Nazareth deze 
Messias was. 
 
In Jesaja 52 en 53 zien we teksten, die slaan op Jezus de Messias. Ze 
worden door Hem vervuld. De verhouding tussen Oude en Nieuwe 
Testament kunnen we zien als belofte en vervulling. Wat God belooft, 
doet Hij ook, want Hij is betrouwbaar. Hij vervult zijn belofte en wel in 
Jezus Christus, zijn Zoon. 
 
In Jesaja 53 lezen we, dat de lijdende knecht des Heren geen aanzien 
had. Hij werd veracht en door mensen gemeden. Wanneer is dat ge-
beurd? Dat is gebeurd, toen Jezus bespot en gehoond werd door zijn 
ondervragers. Hij werd bespuwd en geslagen. En zijn discipelen meden 
Hem. Ze vluchtten weg, bang om ook gearresteerd en gedood te wor-
den. Zo stond Jezus helemaal alleen voor zijn ondervragers. Hij werd 
door hen verguisd en geminacht. Ze sloegen Hem, deden Hem een 
soldatenmantel om en zetten een doornenkroon op het hoofd.  
 
Ja, Jezus leed. Later zou Hij sterven, aan het kruis genageld als een mis-
dadiger. Eigenlijk hadden wij moeten lijden en sterven. Eigenlijk had 
God ons moeten straffen vanwege onze zonden. Maar Hij deed het 
niet. Hij zond zijn Zoon. Hij was onze plaatsvervanger. Hij leed en 
stierf in onze plaats aan het kruis. Hij stierf en wij mochten blijven le-
ven en wij mogen blijven leven, voor altijd. We ontvangen het eeuwige 
leven. 
 
Jesaja beschrijft heel plastisch hoe de knecht des Heren leed. Hij werd 
geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord. Ja, spij-
kers doorboorden zijn handen en voeten aan het kruis. Maar, zegt Jesa-
ja er ook bij: zijn striemen brachten ons genezing. Ja, Jezus werd gege-
seld door stadhouder Pilatus. Wij waren ziek door onze zonden. Maar 
Jezus genas ons door zijn lijden en sterven. En Hij geneest ons nog 
steeds. Hij wil genezend werken in ons leven. Onze zonden zijn als 
etterende wonden. Maar Jezus maakt onze wonden schoon, heelt ze 
en verzorgt ze. Hij boet onze zonden uit voor Gods aangezicht. Hij 
neemt de zware last van onze zonden van onze schouders.  
 
Zijn we dan zondeloos als we Hem aannemen als onze Verlosser en 
ons door Hem laten reinigen? Nee, was het maar waar. We zijn en 
blijven mensen en daarmee zondaars. Maar we mogen elke dag naar 
Jezus toegaan om ons door Hem te laten reinigen van onze zonden. 
We mogen vragen om reiniging en vergeving, maar ook het oprechte 
voornemen hebben om ons leven te beteren, anders wordt Jezus’ ver-
geving wel erg gemakkelijk en goedkoop. We mogen niet na een zware 
zonde tot God bidden om vergeving en de volgende dag zomaar weer 
dezelfde zonde doen. We moeten strijden tegen de zonden in ons le-
ven. 
 
Ja, Jezus leed en stierf plaatsvervangend aan het kruis. Dat zegt Jesaja 
met zoveel woorden. “De wandaden van ons allen liet de Heer op 
Hem neerkomen”. 
 
Jezus heeft het heel zwaar gehad aan het eind van zijn leven hier op 
aarde. Hij moest alle zonden van alle mensen van alle tijden dragen. 
Maar Hij deed het, vrijwillig. Daarvoor was Hij naar de aarde gekomen. 
Hij verzette Zich niet tegen zijn ondervragers en rechters. Als een lam 
liet Hij Zich naar de slachtbank leiden, want dit moest nu eenmaal ge-
beuren. Zo had God de Vader het gewild en zo had Hij het Zelf ook 
gewild.  
 
Hij werd mishandeld, maar verzette Zich niet, zegt Jesaja. Hij deed zijn 
mond niet open om te protesteren. 
 
Jesaja zegt er direct bij, dat het vonnis van de rechter onrechtvaardig 
was. Het ging hier om en justitiële dwaling. Het recht zegevierde niet, 
maar het onrecht. Hier was sprake van een politiek gemotiveerd von-
nis. Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen, zegt Jesa-

Vervolg van pagina 2 

In de profetieën van Jesaja komen we in een aantal hoofdstukken de 
lijdende knecht des Heren tegen, of, zoals hij genoemd wordt in de 
Nieuwe Bijbelvertaling, de lijdende dienaar van de Heer. Deze hoofd-
stukken zijn indrukwekkend. We zullen dat straks zien, als we stilstaan 
bij een gedeelte uit Jesaja 52 en 53. 
 
Men heeft zich afgevraagd wie die lijdende knecht nu was. Sommige 
oudtestamentische geleerden meenden, dat hij Mozes was of Jeremia 
of Zerubbabel of de profeet Jesaja zelf. Anderen dachten, dat het hier 
ging om het vrome, het ware Israël. 
 
De christelijke kerk heeft in de lijdende knecht altijd Jezus de Messias 
gezien. Jesaja schuift als het ware het gordijn opzij en geeft zijn lezers 
een kijkje in de toekomst. In de toekomst zal er iemand komen, die zal 
lijden en sterven voor de zonden van het volk. Hij zal daardoor God en 
mensen verzoenen. Het zal de Messias zijn, die die verzoening zal be-

DE LIJDENDE KNECHT VAN DE HEER 

Meditatie over Jes. 52:13-53:12 

Vervolg Meditatie op pagina 14 
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Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Bro. D. Nisbeth 

gives us a new Covenant as Savior and Lord! Obey Him, live for Him, 
serve Him, and be grateful. Do not ignore Him; rather, embrace Him 
head on, fast and hard. We have a God who is Most Holy and He will 
not be thwarted or misrepresented or disrespected. Therefore, let us 
put our faith and hope in Him and not what people have or have not 
done to us at church. Remember, we experience His love and grace 
and feel His fellowship and empowerment as we are His people and 
He is our loving Lord. As Christians, let us all be appreciative for who 
we are in Christ and what He has done for us, so we can worship Him 
and live contented lives! 
Being committed to the church is more than a gold star for 
attendance; it is a commitment to the work of our Lord. It requires 
submission to His authority, and active participation to be used and 
offered with the full abilities of our gifts and talents. It means giving of 
ourselves, and it means receiving the grace and love without the 
hindrance of our will. 
Too many of us want to go it ourselves, but our desire to be 
independent becomes our focus in life 
Being committed means we are not to shop for months and years for a 
church home and become so picky not even the perfect church will 
satisfy us. We need to be discerning, and make sure it is grounded in 
correct theology and practices the art of caring, that it offers the 
ministry we may need, but does not have such high expectations that 
no person in a church could meet it. Remember, the church is an 
imperfect institution that is in the process of sanctification. So, do not 
expect perfection, but expect a willingness to grow to the goal of 
sanctification, that is, perfection in Christ. Our new, committed church 
home should compel us to be public about our faith and have 
commitment to others within the character of our Lord. We are to be 
supportive, not just financially, but wholeheartedly and passionately. 
 
Rev. Olaf Haasnoot visit. 
On Sunday February 12th we were 
very pleased to welcome Rev. Olaf 
Haasnoot, his wife Riet, their 
daughter, Son in Law and 
grandchild at Ebenezer’s where 
Rev. Haasnoot served from 1989 
to 1995.  
Church members who knew the 
family was very delighted to see 
the Rev. again and gave them the 
real Ebenezer welcome. 

.As reported earlier the Ebenezer Church held its retreat for 
the Church Board and Church Auxiliaries in January and early 
February, respectively. 
Among the topics discussed was the matter of being 
committed to the Church which we take great pleasure in 
sharing with you. 

Being committed to the Church. 
We need to be committed to the church because we need one 
another. The quality of our faith and church life is formed and 
exhibited by the quality of our spiritual preparations and our discipline 
of obedience to God and to one another! It is our mutual faith-building 
and encouragement, receiving and practicing His disciplines that 
become the entrance point to our spiritual formation which leads to 
our Christian maturity. And, it is this growth in Christ that spurs our 
church body into a phalanx of mutual support and cooperation so we 
spur on one another's commitment. Thus, when you are in a crisis or a 
troubling time, do not just ask for relief and divergence. Seek out 
community in Him and the help of others; as we look after one 
another, so we can collectively grow in Christ and not miss out on 
what Christ has for us. 
When tough times do occur in our churches, we can use them as 
opportunities by asking what can I learn and take away to build me up 
further in faith and in maturity. God wants us to be squeezed so we 
produce wine and not whine. If we do not lean on Him, we will not 
learn and thus will not pass on helpful experiences to others. Our 
trials and hurts will become foolish wastes of real suffering. But, if we 
learn and grow through those trials, they become the great classroom 
of life and educate us better than any university degree. Taking on His 
strength is what helps us produce our joy, not our conditions or 
unfulfilled desires (Neh. 8:10; Isa. 40:29; Matt. 11:30; Heb. 12:12-29). 
But, we must watch out for bitterness that rises from unfulfilled 
expectations when our focus is not on Christ. Esau traded his 
birthright for food; being foolish caused him to lose his blessing, and 
resulted in a life of bitterness. So, come to God, to Jesus Christ who 

Ebenezer Church board retreat 

Rev. Olaf Haasnoot addressing  
the Ebenezer congregation 
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In a short address to the congregation Rev. Haasnoot expressed how 
happy he and his family were to visit Ebenezer. And how they felt very 
much at home once again. Appreciation and best wishes for an 
enjoyable stay were expressed to the family Haasnoot. 
 
Valentine Day Celebration. 
Valentine Day is special for each of us. Love is one of those amazing 
God’s gift to humankind and Valentine Day brings out the reason to 
celebrate love. 
There is a long rich history all the way back into the medieval period. 
For quite some years now the Ebenezer Church has entrusted the 
organizing of this event to the Ebenezer Women’s Group. For which 
we are most appreciative and thankful. The Obed Anthony Hall was 
decorated with red and white balloons and most persons stuck to the 
tradition and dressed in red and white. The ambience was festive. 
The evening started out with opening and welcome with Sis. Norma 
Simmons as the MC for the evening. After that we had poems read, 
prayer and songs reflecting the goodness of God, love and joy. 
Those present received a red paper heart to write a Valentine’s wish. 
Afterwards the hearts were tossed around in a container and shared 
back out. A few were brave enough to read the wish they got.  
The celebration was well attended and one and all had a most 
enjoyable evening. A very entertaining program was put together. 

Delicious snacks and drinks were served.  
The highlight of the evening was a Valentine’s Day Reflection regarding 
Love, offered by Sister Audrey Warren. Making references to 1 John 
4:7-8 and 1 Cor. 13: 4-8 for which we take pleasure in sharing with you 
our readers. 
Everyone believes that Love is important, but Love is usually thought of 
just as a feeling. In reality Love is a choice which leads us to certain 
actions. I. Cor. 13:4-7 shows that God is the source of love. God loves 
us so much that he sacrificed his Son for us.  Jesus is our example of 
what it means to love. Everything he did in life and in death supremely 
loved. The Holy Spirit gives us the power to love, and lives in our 
hearts and makes us more and more like Christ. God’s love always 
involves choice and action and our love should be like his. How well do 
we display our love for God in the choices we make and the actions 
we take? In I. John 4:8 the Bible tells us that God is Love. However, 
our world with its shallow and selfish view of love has contaminated 
our understanding of love. The world thinks that love is what makes 
people feel good and that it is right to sacrifice moral principle and the 
rights of others in order to obtain Love. But that is not real love but 
rather the exact opposite of love and is really selfishness. Real love is 
like God’s who is holy, just, and perfect. If we truly know God, we will 
love as God does. Our society often presents love as lust, but unlike 
lust, God’s love is directed outwards to others and not inwards 
towards ourselves. It is utterly unselfish or selfless. This kind of love 
goes against our natural inclination. It is impossible to have this kind of 
love unless God helps us set aside our own natural desires so that we 
can love and not expect anything in return. The more, therefore, we 
become like Christ, the more we will be able to show love to others. 

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 

The apostle Paul in his characterization of love in I.Cor.13 says the 
following: 
Love is Patient - one who is slow to anger must exercise the same 
patience as God exercises with us, such patience is not the sign of 
weakness but rather a sign of strength, not defeat but rather the way 
to victory. 
Love is Kind - We may say that love is being good to all, but so many 
Christians are good but unkind, there is in so many good people an 
attitude of criticism, and being judgmental. Being loving is being kind 
and good to each other and not be ready to criticize and pass 
judgment on each other.  
Love is not Boastful - There is a self effacing quality in love, because 
true love will always be far less impressed with its own merits, and is 
kept humble by the consciousness that it can never offer its loved ones 
a gift which is good enough. You see love is a debt we can never fulfill 
and will always owe. 
Love is not Rude - Friends there is such graciousness in Christian 
Love which lets us never forget that courtesy, politeness and tact are 
lovely things, and caring, giving and sharing are the very attitude of 
Jesus Christ. 
Love does not insist upon Right - In our world there are those 
people who insist upon their privileges and rights and so think of only 
what life owes them. Then there are those who remember their duties 
and responsibilities and, therefore, never forget what they owe life. 
The latter have the attitude of true love which focuses more on duties 
and responsibilities to the other than on privileges or rights for self. 
Love is not easily Angered - You see friends when we get angry we 
lose our temper and when we do we can lose everything. So 
remember that even when we face hatred we must not give away to 
hating the hater whoever that may be brother, sister, friend. Who has 
love is master of his anger and temper and can be master of 
everything, hating or negative. 
Love does not store up Memory of Wrongs - One of the great 
strengths of life is to learn how and what to forget. Love helps us to 

Valentine Day Celebration. 

Continue on page 13 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

Onze zieken 
Helaas dhr. en mw. Brobbel niet meer zo vaak in de kerk zijn dan zij 
verlangen. Het is vanwege ongemakken dat het voor dhr. Brobbel 
steeds moeilijker is om lange tijd in een houding te zitten. Gelukkig 
blijven we op andere manieren erg met elkaar verbonden. We wensen 
sterkte bij afnemende krachten en toenemende ongemakken. Nog al-
tijd blijven een paar vragen onbeantwoord voor zr. Anna. Onder-
zoeken in het Sehos brengen niet het gewenste resultaat en de klach-
ten blijven. Thuis is mw. Ferwerda en voelt zich soms erg alleen; dat 
neemt niet weg dat vele vriendinnen en familieleden trouw omzien. 
Gelukkig zijn er enkele vrijwilligers die mw. Ferwerda meenemen naar 
de kerk; erg gewaardeerd! 
 
Doopdienst 
Op D.V. zondag 19 maart zal de Heilige Doop bediend worden aan 
Jordano Damien Barry, zoontje van Robyn Fidanque en Joindley Barry. 
In de kerk kennen we het echtpaar nog niet zo zeer van de trouwe 
kerkgang. Maar ondertussen hebben zij doopcatechese gevolgd en heb-
ben we ons goed kunnen voorbereiden op de doopdienst. We zijn 
dankbaar en blij dat jonge mensen onze Fortkerk weten te vinden met 
hun verlangen voor zichzelf en hun kinderen. We nemen ons voor hen 
de ruimte te geven zich verder in geloof en betrokkenheid te ontwik-
kelen. Bovendien beloven we elkaar trouw te zijn en te blijven opzoe-
ken. 
 
Klusteam 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in de Fortkerk enkele vrijwilligers 
bereid hebben gevonden de handen uit de mouwen te steken. Dat ge-
beurt tweewekelijks op vrijdagmorgen; in en om de kerk verrichten we 
kleine werkzaamheden om daarmee de kosten van het onderhoud van 
de kerk een beetje te sparen. Het betreft voornamelijk klein electra, 
piepende deuren, klemmende kasten en storend onkruid! We doen 
voor het klusteam een oproep om bruikbaar gereedschap dat door u 
niet meer wordt gebruikt of over is bij ons in bruikleen te geven. We 
zullen er dankbaar gebruik van maken. Klussers zonder gereedschap 
gaat niet werken. 
 
Boekenwissel 
In de benedenzaal van de kerk is een kast opgesteld om daarin boeken 
achter te laten, te lenen of te wisselen. Iedereen mag daar kosteloos 
gebruik van maken. Heeft u nog boeken waar een ander dankbaar ge-
bruik van kan maken dan kunt u ze meenemen en achterlaten in de 
boekenwisselkast in de benedenzaal. 
 
Ambtsdragers 
We zijn erg dankbaar en blij dat we in onze zoektocht naar drie nieu-
we ambtsdragers mogen schrijven dat de Here ons daarin gezegend 
heeft. In de persoon van Barbara Strampel, Friedeman Hasselbaink en 
Carl Renardus. In de komende tijd zal de kerkenraad de kerkordelijke 

voorbereiding treffen om te komen tot de bevestiging. Toch blijven we 
nog op zoek naar versterking en het kan dus gebeuren dat u alsnog 
gevraagd wordt. We hopen dat we dan de gelegenheid krijgen om 
daarover in gesprek te mogen gaan. In elk geval mogen we dankbaar 
ervaren dat de dienst in de kerk onder Gods genadige liefde voortgang 
mag ondervinden. 
 
Jeugddienst 
Zondag 19 maart zal in de Ebenezer de Jeugddienst gehouden worden. 
Aan de dienst werken de verschillende jongeren van onze drie wijken 
mee en het thema is “Driftwood”. We hopen dat de dienst vreugdevol 
zal zijn en velen de Ebenezer weten te vinden. 
 
Stille week 
In de stille week voorafgaande aan Pasen zal een beetje worden afge-
weken van de vaste patronen waar de VPG inmiddels al zo vertrouwd 
mee was. De paaswake zal gehouden worden in de Emmawijk waar 
ook de jeugd o.l.v. de predikant voor het Jeugdwerk ds. Marielle ver-
schillende activiteiten heeft. In de Paaswake op zaterdagavond zullen 
ds. Hans Vegh en ds. Marielle Berends voorgaan. Op donderdagavond 
zal in de Fortkerk het Heilig Avondmaal worden bediend door ds. Pe-
ter van Bruggen en ds. Hans Vegh. In de Stille Week hebben alle dien-
sten een sober en ingetogen karakter hebben; we gedenken het lijden 
en sterven van de Heiland! Onze verstilling en inkeer (omkeer) gaat 
vooraf aan het heerlijke nieuws van Pasen dat we vol vreugde zullen 
laten klinken in alle drie de kerkgebouwen; samen met vele andere 
kerken op dit eiland en ver daarbuiten. 
 
Persoonlijk 
Wie zijn heup breekt moet met schroeven lopen… daar komt snel een 
einde aan. Vanwege aanhoudende pijn en ongemak zullen de schroeven 
worden verwijderd op maandag 20 maart. Na en dagopname hoop ik 
thuis verder te herstellen. 
 
Groet, 
Bij het schrijven van het kerkblad dendert het Carnaval door de stra-
ten van Otrobanda. Mensen vinden hun vreugde in muziek, dans en 
alcohol. Feesten mag, maar vergeet niet wat je grootste feest is!  
 
Allen een hartelijke groet, 
 
 
ds. Peter van Bruggen 
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Doop en belijdenis 
Sinds jaar en dag is het gebruikelijk, dat mensen op een gegeven ogen-
blik openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Dat gebeurt in een 
kerkdienst, ten overstaan van God en de gemeente. Het kan gaan om 
mensen, die als kind gedoopt zijn en die doop willen bevestigen door 
hun ja-woord. Ze nemen de doop nu voor hun eigen rekening. Geeste-
lijk gaan ze op eigen benen staan. Toen hun ouders hen destijds ten 
doop hielden, zeiden dezen ja tegen God, plaatsvervangend voor het 
kind. Nu het kind volwassen is geworden, neemt het het ja-woord 
over. 
 
Het kan ook gebeuren, dat mensen niet christelijk zijn opgevoed, maar 
in aanraking zijn gekomen met het christelijk geloof en zodoende zijn 
gaan geloven. Ze hebben er behoefte aan om dat uit te spreken in de 
kerk. In dat geval doen ze eerst belijdenis van hun geloof en worden ze 
daarna gedoopt. Ze zijn dan belijdend lid van de kerk. 
 
We zien dit ook al in de vroege kerk. Er was toen al een speciale cate-
chisatie met het oog op de belijdenis en de doop in de Paasnacht. In de 
tijd van de kerkvader kregen de catechumenen (catechisanten) gedu-
rende zeven weken bijna dagelijks catechisatie. Ze kwamen dus zo’n 
veertig keer bijeen (1). 
 
In de Bijbel komen we het doen van openbare geloofsbelijdenis niet 
tegen in de vorm die wij nu kennen. Wel komen we tegen, dat we ge-
roepen worden openlijk uit te komen voor ons geloof (vgl. Joh. 1:7v., 
waar van Johannes de Doper gezegd wordt: “Hij kwam als getuige, om 
van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij 
was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht”). 
Ook Jezus legt de nadruk op het belijden van het geloof. In Mt. 10:32 
lezen we: “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik er-
kennen bij mijn Vader in de hemel”.  Vgl. ook Lk. 12:8. Het Griekse 
woord voor belijden (“homologeoo”) betekent zoveel als: hetzelfde 
zeggen, naspreken. In onze belijdenis beamen we de boodschap van de 
Bijbel. En in Mt. 16:32 lezen we de belijdenis van Petrus: “U bent de 
messias, de Zoon van de levende God”. Jezus is blij met deze belijdenis. 
Hij zegt in vers 17 dan ook: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit 
is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door 
mijn Vader in de hemel”. Op het fundament de belijdenis van Petrus zal 
de Kerk gebouwd worden. Ik heb deze tekst laatst nog gelezen, toen 
we een gesprek hadden met een belijdeniscatechisant. 
 
Oude Testament 
In het Oude Testament komen we de kernbelijdenis van Israël tegen in 
Deut. 6:4: “Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!” 
De God van Israël is de enige ware God. Hij is uniek. Elke sabbath 
wordt dit beleden in de synagoge. Ik herinner me nog, dat ik jaren ge-
leden eens een synagogedienst in Jeruzalem bezocht. Opeens begon de 
gemeente te zingen: “Sjema, Jisrael, Jahwe Elohenoe, Jahweh echad”. Ik 
vond dit geweldig. Het was een stukje geloofsherkenning. Deze woor-
den klinken nog na in mijn horen. De gemeente zong trouwens in 
plaats van “Jahweh” “Adonai”, want de Godsnaam mag niet uitgespro-
ken worden. Maar dat terzijde. 
 
Het Oude Testament kent ook uitspraken van mensen, die Gods 
Naam belijden. We kunnen denken aan de Moabitische Ruth. Ze be-
leed ten overstaan van God en Naomi: “Uw God is mijn God” (Ruth 
1:16). Ook weer indrukwekkend. 
 
Nieuwe Testament 
Al in Jezus’ tijd bestond de Bar Mitswa-plechtigheid. Als een jongen 13 
werd, werd hij zoon der wet. Hij werd geestelijk volwassen. Hij droeg 
zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn godsdienstige plichten. Deze 
plechtigheid kennen de joden nog steeds. De jongeman kan dan naar 
voren geroepen om een stukje uit de thora te lezen. Hij telt ook mee 

bij de minjan (wil een synagogedienst doorgaan, dan moeten er min-
stens tien volwassen mannen aanwezig zijn). De liberale synagogen ken-
nen ook de Bat Mitswah-plechtigheid (2). Ook meisjes ondergaan dit 
ritueel om daarmee aan te geven, dat ze geestelijk volwassen zijn ge-
worden. 
 
In het Nieuwe Testament is de belijdenis vaak verbonden met de doop. 
We kunnen denken aan de kamerling (de Ethiopische minister) uit Han-
delingen 8. Toen hij van de tempel in Jeruzalem op de terugweg naar 
huis was, las hij de boekrol van Jesaja. De evangelist Filippus legde het 
hem uit. En hij geloofde. Hij deed belijdenis van zijn geloof. En op grond 
daarvan werd hij gedoopt. In vers 37 lezen we: “Filippus zei tegen hem: 
“Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan [dat u gedoopt 
wordt]”. Hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van 
God is”. Een mooi verhaal. De Ethiopiër gaf zijn hart aan Christus Je-
zus. We zien dus, dat de Ethiopiër eerst onderricht krijgt, dan zijn ge-
loof belijdt en dan gedoopt wordt. 
 
In Filippenzen 2:11 lezen we ook een geloofsbelijdenis. Het is de kort-
ste geloofsbelijdenis: “Jezus is Heer”. Het volledige vers luidt”: “En elke 
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer’, tot eer van God, de Vader”. 
Het is de kern van het geloof van de christenen van toen en nu. De 
christenen van toen beleden dat. Jezus van Nazareth was hun Heer. 
Maar de keizer in Rome zei”: “Ik ben de Heer. Mijn naam moeten jullie 
belijden”. De christenen van toen liepen het gevaar van deloyaliteit ten 
overstaan van de keizer beticht te worden. Ze konden dit bekopen met 
de dood. Er was dus moed voor nodig om te belijden, dat Jezus de 
Heer was. 
 
In de vroege kerk en ook nu nog gaan doop en belijdenis gepaard met 
handoplegging. Vgl. Hebr. 6:2. De handoplegging symboliseert de toede-
ling van de Heilige Geest. De Geest van God wil ons kracht geven te 
leven voor Gods aangezicht, te geloven in zijn Naam. 
 
De Rooms-Katholieke Kerk kent het vormsel. Het is een sacrament, 
waarin de doop wordt bevestigd. De VPG erkent het vormsel als belij-
denis. Wie in de Rooms-Katholieke Kerk het vormsel ontvangen heeft 
hoeft niet opnieuw openbare geloofsbelijdenis te doen als hij of zij toe-
treedt tot de VPG. 
 
Situatie nu 
Hoe is de situatie in de VPG ten opzichte van de openbare geloofsbelij-
denis? De kerkorden schrijft voor, dat aan de openbare geloofsbelijde-
nis een aantal maanden belijdeniscatechisatie voorafgaat. De kerkenraad 
van de Emmakerk stelt dit nog steeds op vijf maanden, de periode, die 
genoemd werd in de vorige versie van de kerkorde. We vinden het 
belangrijk, dat de belijdeniscatechisanten zich ter dege voorbereiden op 
de openbare geloofsbelijdenis, zeker nu het godsdienstonderricht op de 
scholen minder wordt of zelfs geheel afwezig is. We verwachten van de 
belijdeniscatechisant dat hij of zij weet waar hij of zij ja op zegt. Het 
gaat erom, dat men ja zegt op de inhoud van het geloof, zoals dat ver-
woord wordt in de Bijbel . Men zegt ja tegen God en Christus, men wil 
openstaan voor de Geest. Maar men belooft ook mee te leven met de 
gemeente, zich regelmatig te stellen onder de prediking en de sacra-
menten. Men belooft een levend lidmaat te zijn van de kerk. Alleen zo 
kan de kerk gebouwd worden. 
 
De aanneming van nieuwe lidmaten is geen zaak van de predikant al-
leen. Het is een zaak van de hele kerkenraad. Daarom heeft de kerken-
raad eerst een gesprek met de belijdeniscatechisant vóór deze openba-
re belijdenis van zijn of haar geloof doet. Er vindt een onderlinge ken-
nismaking plaats, zeker als de belijdeniscatechisant nog niet zo bekend 
is met de gemeente. De kerkenraad vraagt ook naar de motieven van 
de belijdeniscatechisant om belijdenis te doen. We vinden het fijn als 
mensen hun geloof belijden en we hopen van ganse harte dat zij mee 
(gaan) leven met de gemeente. 

DE OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOFDE OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOFDE OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOFDE OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF    

Achtergrond en praktijk 
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Als ik dit schrijf staan we op de drempel van een nieuwe maand, de 
derde alweer. Het is ook het begin van de lijdenstijd of veertigdagentijd. 
We staan dan in het bijzonder stil bij het lijden en sterven van Jezus 
Christus. 
De komende tijd heeft de Emmakerk de volgende activiteiten: 
 

Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de 
consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor zieken en gezonden, 
voor ons eiland, te midden van alle onrust. 
 

Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie in de 
consistorie. We bereiden ons dan voor op het doen van de openbare 
geloofsbelijdenis. Zie ook het artikel daarover elders in deze krant. 
 

Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie. We zijn bezig met 
der laatste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. We komen bijeen van 
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 2, 16 en 30 maart. 
 

Gespreksgroep “onder de boom” 
Onlangs startten we deze gespreksgroep weer op. We bespreken nu 
de twaalf kleine profeten. Ze zijn divers van aard, maar ook actueel en 
verrassend. We komen eens in de 14 dagen bijeen op donderdag, en 
wel in de consistorie. De data zijn: 9 en 23 maart en 6 april. 
 

Seniorenmorgen 
Op 13 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen om 
9.30 uur in de consistorie. We zingen en bidden, we lezen een Bijbelge-
deelte en we praten erover. We staan telkens weer verbaasd hoe actu-
eel Gods woord is. Er is koffie met wat lekkers erbij, fris en pastèchi. 
 

Onze zieken 
We leven mee met onze zieken, thuis en in het ziekenhuis. Zr. Stella 
Beers-la Paz is nog steeds herstellende van haar heupfractuur. Lang-
zaam, maar zeker gaat ze vooruit. Zr. Rinia Samson-Rhuggenaat moet 
herstellen van de verwondingen wegens een auto-ongeluk. 
We wensen al onze zieken Gods nabijheid toe. 
 

Bij de diensten 
Op 5 maart a.s. is het de eerste lijdenszondag of de eerste zondag in de 
veertigdagentijd. In deze veertig dagen vóór Pasen herdenken we in het 
bijzonder het lijden en sterven van Jezus Christus voor onze zonden. 
Deze tijd culmineert in Goede Vrijdag. Toen stierf Jezus aan het kruis. 
In de Stille Week zijn er weer de Stille weekdiensten. 
Op 19 maart a.s. hoopt Clifford John Pietersz openbare belijdenis van 
zijn geloof te doen. Hij wil een volgeling zijn van  Jezus en doen wat Hij 
vraagt. Hij spreekt dat uit te midden van de gemeente. Tevens zullen de 
dochtertjes van hem en Michelle, Scarlett Sky en Jenna-Marie Dawn, 
gedoopt worden. Ze ontvangen het teken van het verbond. Ook met 
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hen wil God het leven doorgaan. Ook voor hen is Jezus Christus ge-
storven aan het kruis. 
Op 26 maart a.s. is er een Gezins-School-Kerkdienst met medewerking 
van kinderen van de Dividivischool. Tevens zal Alina Kinzee gedoopt 
worden, dochtertje van Bryan en Kirby Brouwer. Deze dienst zal geleid 
worden door ds. Mariëlle Berends. 
Op 2 april a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ont-
vangen brood en wijn ter versterking van ons geloof. Het is voedsel 
voor onderweg. Op deze vijfde lijdenszondag gedenken we in het 
avondmaal het lijden  en sterven van Jezus Christus als gebeurd voor 
ons. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
 

Zangdienst 
Op 24 maart a.s. is er weer een zangdienst. Liederen kunt u opgeven bij 
mij. We willen Gods Naam loven en prijzen in onze liederen. 
 

Hulpprediker 
De Centrale Kerkenraad heeft br. Hanco de Lijster benoemd tot hulp-
prediker. We feliciteren hem van harte hiermee. Hij zal af en toe in de 
diensten voorgaan. Op 9 april a.s. zal zijn bevestiging als ouderling 
plaatsvinden.  
 

Voorzingkoren 
We hebben in de Emmakerk twee voorzingkoren: een vóór de dienst 
en een tijdens de dienst. Vóór de dienst zingen we bekende liederen. 
Het voorzingkoor gaat ons hierin voor. Eén maal per maand leren we 
een nieuw lied aan uit het Nieuwe Liedboek. Dat wordt voorgezongen 
door het voorzingkoor (dit heeft weer een andere samenstelling dan 
het voorzingkoor vóór de dienst; misschien een beetje verwarrend, 
maar het is niet anders). Het nieuwe lied wordt in de maand erop 
steeds herhaald in de dienst. Maar dan zingt het voorzingkoor niet 
voor. 
Beide voorzingkoren kunnen wel versterking gebruiken. Voelt u of jij 
ervoor? Dan kunt u of jij contact opnemen met mij of met zr. Jet Baank. 
 

Pastoraal bezoekteam 
Onlangs vergaderde het pastorale bezoekteam weer. Dit team bestaat 
uit br. René Buist, zr. Farida da Costa Gomez, br. Hanco de Lijster en 
zr. Thea Braam en komt samen onder mijn leiding. Zij zullen bezoeken 
afleggen aan ouderen en randkerkelijken.  
 

Ambtsdragersdag 
Op 11 maart a.s. is er weer een ambtsdragersdag en wel van 9.00 tot 
12.00 uur in de Fortkerk. Het thema is weer de jeugd, maar ook hoe 
we een kerk kunnen zijn, die aantrekkelijk is voor de jeugd. 
 

Een vriendelijke groet voor u allen, 
 
Ds. Hans Végh. 
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Nieuws Jet 
SENIORENOCHTEND. 
We zijn weer gemotiveerd, vol goede zin opgestart in het nieuwe jaar. 
De stoelen om de tafel waren goed bezet. Het was weer een goede, 
vruchtbare ochtend. Lieve zusters, laten wij zo doorgaan in 2017. 
 
Jongelui. 
Hoe gaat het met jullie? Als jullie dit krantje lezen, is Carnaval voorbij. 
Vlak erna komt voor jullie  
de Paasvakantie. Daar hoort jullie Paasrapport bij, heel belangrijk, dat 
tweede rapport! Doe je best, ga voor je extra puntjes omhoog. 
 
Steuntje: 
Nu ‘k mijn toevlucht vond in U; en mij voor Uw kruis mocht buigen; 
leer mij, Heiland, voortaan ook, andr’en helpend te getuigen! 
Gezegende Lijdens-Vasten-Veertigdagentijd. TIP: Goede Tijd voor Be-
zinning, Vrede stichten met je naasten, wat extra omkijken naar onze 
naaste; tijd vrijmaken voor onze naaste. Wat laten staan wat je lekker 
vindt, dus wat vasten en meer bezig zijn met Onze Heer m.a.w: Meer 
bidden en elke dag een stukje in de Bijbel lezen. 
 

Warme groetjes vanuit de Kerkenraad; 
 
Henriette (Jet) Baank. 

Onze jarigen op 19 februari 

 
GERED OM TE REDDEN. 
Evangelist Moody vertelde vaak in zijn toespraken over een schilderij, 
dat diepe indruk op hem gemaakt had. Het stelde een vrouw voor te-
midden van een woest kolkende zee, die zich met beide handen vast-
klemt aan het kruis. Moody vertelde dan verder over een ander schil-
derij, dat hij later zag en dat zo mogelijk hem nog meer ontroerde. Het 
tweede schilderij stelde eveneens een vrouw voor, die gered uit de 
woeste golven , zich vastklemt aan een kruis. Maar terwijl ze met haar 
ene hand het kruis vasthoudt, trekt ze met haar andere hand iemand 
uit het water, die dreigt te zinken. Wij, die het kruis van de Here Jezus 
hebben aangegrepen als redding, zien om ons heen op de levenszee 
anderen, die dreigen verloren te gaan. 
Laten wij hun een helpende hand toesteken, en hun vertellen hoe zij 
gered kunnen worden van het eeuwige verderf. 
 
DIENSTEN. 
Op 12 februari ging ds Mariëlle Berends voor. We zongen na de Dienst 
onze ds Hans Végh, br. Olaf Mulder en br. Harry van Laar toe. In de 
Dienst van 19 febr zongen we zr. Komproe toe, 
92 jr had ik aan mijn arm hangen, toen ik met haar naar voren liep. Het 
is heel fijn om de jarigen toe te zingen. Masha Masha Pabien jarigen. Een 
Gezegend jaar allemaal!! Gezondheid!! Niet wachten 

Helaas is het zo, dat veel jongeren wachten met het doen van openba-
re geloofsbelijdenis. Ze hebben  het druk met school, studie, sport en 
hobby. Dat is begrijpelijk, maar jammer. Het geestelijk leven is het fun-
dament van ons bestaan. Je mag er de nodige aandacht aan besteden. Je 
mag het verlangen hebben Gods Woord te onderzoeken en de naam 
van God publiekelijk te belijden. Er kan ook een wervende en stimule-
rende werking van uitgaan naar anderen. We mogen  elkaar in het ge-
loof bemoedigen. 
 
Veel jongeren of jongvolwassenen wachten met het doen van de open-
bare geloofsbelijdenis tot er bij hen een baby geboren wordt, die ze 
willen laten dopen. Dat kan. Dat is heel mooi. Welkom bij het doop-
vont. De kerkorde schrijft echter voor, dat ten minste een van de 
doopouders belijdend lid moet zijn van de kerk. Nu maken we het vaak 
mee, dat ouders zich aanmelden of een ouder zich aanmeldt voor de 
doop, maar eerst nog de belijdeniscatechisatie moet(en) volgen. Als 
kerk vinden we het belangrijk, dat de ouders weten waar ze ja op zeg-
gen bij de doop van hun kind. Het mag geen leeg ritueel worden. 
 
Daarom zou ik het volgende willen aanbevelen: wacht niet met het 
doen van de openbare geloofsbelijdenis tot je kindje gedoopt moet 
worden. Overweeg of je het ook eerder wil doen. Je kunt al vanaf je 
zestiende deelnemen aan de belijdeniscatechisatie. Belangrijk is natuur-
lijk, dat je er geestelijk aan toe bent om belijdenis te doen. Het doen 
van de openbare geloofsbelijdenis is een uitvloeisel van onze geestelijke 
ontwikkeling. Langzaam rijpt in jou het verlangen om Gods Naam pu-
bliekelijk te belijden. De openbare geloofsbelijdenis is ook geen eind-
punt. Het is een momentopname van onze geestelijke ontwikkeling, 
waarin onze bereidheid Gods Naam te belijden duidelijk wordt. Nie-
mand is te oud om te leren. Ook al heb je belijdenis gedaan, je geeste-
lijke ontwikkeling mag doorgaan. Het gaat door tot op ons sterfbed. 
 
Zo mogen we Gods Naam belijden, voor God en mensen, al de dagen 
van ons leven. 
 
Noten: 
(1) Zie ook: M. van Campen, Het geloof belijden, Zoetermeer 4  

2006, p. 10-12. 
(2) Bar Mitzvah betekent: zoon der wet, Bat Mitzvah betekent:  
 dochter der wet. 
 
Ds. Hans Végh. 
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15 February 2017 
 

At a 27 January conference in Rome, Rev. Henrik Grape, coordinator 
of the World Council of Churches (WCC) Working Group on Clima-
te Change, spoke about how to transform our world to sustainability 
and, at the same time, fight poverty and hunger without destroying the 
environment. 
 

The conference, organized by several Catholic agencies and organizati-
ons, was held to publicly emphasize the urgency of ensuring a rapid 
and just transition away from fossil fuels toward clean energy for all. 
Participants examined the links between fossil fuel divestment, invest-
ments in community-based renewable energy among Catholic organi-
zations, and ecumenical efforts related to a sustainable future. 
 

Over the last years many actors have taken their investments from the 
fossil fuel industry as a way of showing that a sustainable future must 
be fossil free. 
 

Cardinal Peter K.A Turkson said in his keynote address that “you can-
not remain indifferent or neglect the way you invest,“ and that “we 
can have an impact, a positive impact.“ He echoed the words of Pope 
Francis, who said that investment, responsibility and solidarity must be 
linked; resources shall be used in order to promote the economic and 
social development and satisfy basic needs (including access to energy), 
to have positive repercussions on local communities, on employment 
and on the environment. 
 

Grape was invited to speak as both a representative of WCC and the 
Church of Sweden about non-Catholic faith communities that have 
already divested from the fossil industry. 
 

“A sustainable future is a vision that must be fed and nurtured by va-
lues," said Grape. “The first victims of climate change are the poor and 
vulnerable of the world. And the message from faith communities in 
our ecumenical networks is stronger every year that climate change is 
for real. The ones with capacity must go first on the path of change.” 
 

We can’t stay with investments in funds supporting fossil fuels while 
simultaneously advocating for low-carbon development, particularly 
knowing greenhouse gases will affect the poor people of the world 
first, Grape continued. 
 

“We must act and not only talk. We have to use our wisdom, know-
ledge and values today and the economy must serve the planet and 
those who live there.” 
 

The logic of the divestment call couldn’t be more simple, Grape urged: 
“If it’s wrong to wreck the climate, it’s wrong to profit from that 
wreckage.” 
 

Faith communities are important voices in a large choir that tells us to 
move forward, he added. “The ethical motives for investments have a 
long history in the family of churches. We cannot act against climate 
change and call on political leaders and leaders of enterprises to stop 
climate change and, at the same time, invest in fossil fuels that are cau-
sing a huge part of the climate change.” 
 

The conference was organized by the Catholic Agency For Overseas 
Development, Coopération Internationale pour le Développement et 
la Solidarité, Federazione Organismi Cristiani di Servizio Internazionale 
Volontario, Justice Peace and Integrity of Creation, Global Catholic 
Climate Movement and Trocaire. 
 
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

10 February 2017 
 

Patriarch Abune Matthias of the Ethiopian Orthodox 
Tewahedo Church offered a special greeting at the 
Ecumenical Centre in Geneva on 10 February, commending 
the success of global ecumenical work while acknowledging 
the grave crises tearing the world apart. 
 

Patriarch Matthias is in the midst of a four-day visit to Geneva, during 
which he spoke with students and staff at the Bossey Ecumenical 
Institute, met with World Council of Churches (WCC) senior 
leadership, and toured the Orthodox Centre in Switzerland. 
 

In his remarks, he brought greetings on behalf of more than 50 million 
members of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. He also 
commended the WCC for remaining dedicated to its founding 
principle of forging unity between and among the worldwide Christian 
community. 
 

The WCC’s work is more vital now than ever, said Patriarch Matthias. 
“Compared to that historic time of the creation of the WCC, today 
Christianity is under assault, challenge and confrontation throughout 
the world,” he said. “Let it be clear, therefore, that the principle and 
objectives articulated when the WCC was established have relevance 
and meaning today more than ever.” 
 

Much has been achieved to date, yet much more remains to be done, 
he said. “And may I stress that in all the activities and successes of the 
past, you, the staff of the organization and your predecessors, have 
played key roles – and must in the future continue to do so—not only 
by carrying out the normal functions expected of you, but also by 
devising creative and innovative ways of meeting the intricate 
challenges of each member church worldwide.” 
 

He cited the injustice, war, strife, poverty, and narrow nationalism 
tearing the world apart or tearing it down. 
 

“Hence the WCC has been calling not only member churches and 
ecumenical councils but also governments, world leaders, and social 
movements to stand together in the fight against devastation – 
responding to manmade and natural disasters, ensuring peace, justice 
and dignity of all, and making our earth a safer place to live.” 
 

No human philosophy, high technology or weapons can bring peace 
and reconciliation better than the word of God, he continued. The 
WCC’s pilgrimage of justice and peace continues to guide people in 
their mission of teaching and mobilizing churches and individuals to 
stand for peace and justice. 
 

“In our church, peace is the message of every day,” he said. “We have 
faithfully followed the call of the WCC for interreligious dialogue to be 
integrated as an important part of our ecumenical responsibility.” 
 

The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, established in the first 
century, now has more than 50 million members; 35,000 parish 
churches; 1,500 ancient monasteries (including those in Jerusalem); 50 
archbishops and bishops; 400,000 ordained clergy, and 20,000 classical 
and ecclesiastical schools. 
 

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

“We must act and not only talk”  

for a sustainable future 

Patriarch Matthias:  

“Peace is the message of every day” 
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forget wrongs done to us like God does: “As far as the east is from the 
west so far has he removed our transgressions from us” 
Love is not happy with Evil - Love finds no pleasure in anything that 
is wrong. It is one of the queer traits of human nature - the way we 
often prefer to hear of the misfortune of other rather than of their 
good fortune. Christians love does not have any of that human malice 
which finds pleasure in the ills of others. 
Love Rejoices in the Truth - This is not so easy as it sounds for 
there are times when we definitely do not want the truth to prevail, 
and is the last thing we want to hear. Christian Love has no wish to 
cover, hide or veil the truth since it has nothing to conceal and so is 
glad when the truth prevails. 
Love Endures Everything - Love can cover anything, in the sense 
that it will never drag into the light of day the faults and mistakes of 
others. Love can bear any insult, any injury, any disappointment. This 
illustrates the kind of love that was in the heart of Jesus Himself and 
the love we need to pray for. 
Love is Completely Trusting - In relation to God it means that 
Love takes God at his words, takes every promise which he gives. Love 
then always believes the best about other people. If we show people by 
our love that we trust them absolutely, we may make them 
trustworthy. 
Love Never Ceases to Hope - Jesus believes that no person is 
hopeless, and so it is with love which holds out hope for the better 
when everything else points to the contrary.  Hope breathes love and 
love breathes hope. So let us keep on loving and hoping. 
In closing friends let me remind us of what Jesus said in John 13:34-35, 
“A new commandment I give to you that you love one another as I 
loved you, that you also love one another, for by this shall all people 
know that you are my disciples if you have love for one another.” 
Amen! The evening was concluded with a bible bingo game, and the 
winners received a little token.  
 
Baptism. 
On Sunday February 19th 2017 Lars Neo William was baptized in the 
presence of his mother and father, Saskia MoniqueTeeuwen and 
Stefanus Hermanus Wilhelm. His godmother Caroline Teeuwen and 
grandfather Bro. Jan Teeuwen. Grant, O Lord, we beseech you that 
this child may continue to partake of the Holy Spirit, may grow in grace 
and may profit thereby unto salvation. 
We extend our sincere congratulation to the parents and other 
relatives and friends. 
 
The Shut ins and the Sick. 
Prayers are solicited for all our Shut Ins and members who are going 
through ill health at this time: We remember at this time our Lay 
Preacher Bro. D’Arcy Lopes, Sisters Martha End, Gladys Tromp, Missell 
Timm, Evelyn Cox and Bro. Kenny Canword ( Friend of the Ebenezer 
Men’s Fellowship) and all others who are in need of our prayers. We 

Kerkvoogdij 

Geef om uw kerk 

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

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

Ebenezer’s Anniversary Celebrations. 
 
The Ebenezer United Protestant Church is celebrating its Church 
Founding Anniversary during a special Worship and Praise Service on 
Sunday March 26th 2017 at 09.30 a.m. 
Eighty eight (88) years ago the Ebenezer Church was founded by the 
late Obed Anthony in March 1929. 
As part of the celebration, a wreath will be laid at his tomb after the 
service. 
A planning committee is presently planning the event and also the 80th 
anniversary since the Ebenezer Church was incorporated in the United 
Protestant Church of Curacao. 

pray the Lord to give them comfort and pass his healing hands on 
them. 
 
Highlight of Activities March & April 2017. 
 
March.  
The Soup Kitchen project takes place every Thursday at noon. 
Every Wednesday Visit the sick and shut in at 10.00 a.m. 
Bible Study and Prayer meeting at 7.00 p.m. 
 
Wed. 1st   Ash Wednesday Service at 7.00 p.m. 
Thu. 2nd  Soup Kitchen at 12.00 noon 
Fri. 3rd   World Day of Prayer Service at 7.30 p.m. 
Sun. 5th  Worship Service of Holy Communion at 09.30 p.m. 
Sat. 11th  Ambtdragers/Church Office Holders Day from 
                            09.00 a.m. to 12.00 noon at Fort Kerk. 
Sun. 12th  Worship Service of Prayer & Congregational 
                            meeting at 09.30 a.m. 
Tue. 14th  Church Board meeting at 7.00 p.m. 
Sat. 18th  Theological Conversation at 6.00 p.m. 
Sun. 19th  VPG Joint Youth Service at 09.30 a.m.. 
Sun. 26th  Church Founding Anniversary Worship & Photo 
                            Exhibition at 09.30 a.m. and laying of Wreath & 
                            Flowers at Obed Anthony’s Tomb.  
 
April. 
The Soup Kitchen Project takes place every Thursday at noon. 
Every Wednesday Visit the sick and shut in at 10.00 a.m.  
Bible Study and Prayer Meeting at 7.00 p.m. 
 
Sun. 2nd  Worship Service of Holy Communion at 09.30 a.m. 
Sun. 9th  Palm Sunday Worship Service at 09.30 a.m. (Sis. Y. 
                            Isidora – Gumbs). Easter Cantata at 6.00 p.m. 
Mon. 10th  Holy Week Service led by Men’s Fellowship at 7.00 
                            p.m. 
Tue. 11th  Holy Week Service led by Women’s Group at 7.00 
                            p.m. 
Wed. 12th  Holy Week Service & Prayer & Fasting Vigil by 
                            Bible Study & Prayer Group at 7.00 p.m. 
Thurs. 13th  Holy Thursday Worship Service of the Last Supper 
                            at the Fort Kerk at 7.00 p.m.  
Fri. 14th  Good Friday Worship Service at 09.30 a.m.  
Sat. 15th  Holy Saturday Worship Service & Youth Vigil at 
                            7.00 p.m. at Emma Kerk. 
Sun. 16th  Easter Worship Service at 09.30 a.m. 
Sun. 23rd  Worship Service of Bible Study at 09.30 a.m. 
Sun. 30th  Worship Service of Praise by Young Adults Group 
                            at 09.30 a.m. Men’s Fellowship Love Gift Sharing 
                            with an Elderly Home and Society for the Visually 
                            Impaired (Pro Bista).  

Continued from page 7 
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Preses: Ralph James 
Scriba: Krijnie Wout-de Geus 
Ebenezer Church: Desta Nisbeth  
Emmakerk: Farida Da Costa 
Gomez  
Fortkerk: Maritza Bakhuis 
Consistorie: Jet Baank 
Ministerie van predikanten: 
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 

At the time of the publication of this March 2017 edition of the VPG 
News we would have entered into the Season of Lent. As Protestant 
Christians we too observe this season which symbolizes the 40 days 
fasting by Jesus Christ in the desert before beginning his public 
ministry. During His fasting period He endured temptation by Satan. 
Lent is a solemn observance that begins on Ash Wednesday and ends 
approximately six weeks later. The final week of Lent culminates in the 
Holy Week during which various Services also take place in the VPG 
Churches. The Holy Week marks the Crucifixion and Burial on Good 
Friday, followed by the Resurrection of Jesus on Easter Sunday,  
 

Lent is considered a time of spiritual reflection as we prepare our 
hearts for Christ's sacrifice and the gift of Good Friday. The focus is on 
repentance. Meatless Fridays is considered by some Christians as 
recognition of the even older tradition of fasting during Lent. The 
tradition of fasting is sometimes used so as to give up something else 
(non-food related) in our lives during Lent, as a spiritual exercise.  
 

As Christians living on this beautiful island, let us encourage each other 
especially during this Lenten Season to consider our sins, to humble 
ourselves before God, and to bear in mind the gift of Grace we have 
received.  
 

I would like here to refer to 1Peter 5:6-“Humble yourselves, therefore, 
under God’s mighty hand, that He may lift you up in due time.” 
 

I wish you and your loved ones a most peaceful and tranquil Lenten 
Season. May this be a period of reflection which should be seen as a 
form of ‘spiritual cleaning house’ before the joy that comes at the 
Resurrection at Easter. Be Blessed. 
 

Ralph L. James 

ja. Ja, het vonnis van de rechter hield in: doodstraf door kruisiging. En 
dat vonnis werd ook uitgevoerd. Jezus kreeg de doodstraf. Hij werd 
daarmee weggenomen uit het land der levenden. 
 

Jezus werd begraven. Dat belijden we ook in de Apostolische Geloofs-
belijdenis. Hij “is gekruisigd, gestorven en begraven”, zegt deze tekst 
letterlijk. Jezus was niet schijndood, zoals later wel eens werd gezegd. 
Hij was echt dood en werd dan ook begraven. Hij kreeg een graf bij de 
misdadigers, zegt Jesaja. Wie zijn die misdadigers? Dat zijn wij. Wij zijn 
zondaren, ik schreef het al. Wij zondigen. Er zijn grote en kleine zon-
den. Er is soms crimineel gedrag, er zijn soms zelfs misdaden tegen de 
menselijkheid. Dat was zo in de tweede wereldoorlog. Dat was in Joe-
goslavië zo en dat is nu zo in het Nabije en Midden-Oosten en in Nige-
ria. Wij waren en zijn dus misdadigers, grote en kleine, want het was 
en is vaak mis met onze woorden en daden. 
 

Zijn laatste rustplaats was bij de rijken, zegt Jesaja dan. Ja, Jezus werd in 
het graf gelegd van Jozef van Arimathea, een rijk man. 
 

Jezus offerde zijn leven om onze schuld. Maar na het lijden zag Hij het 
licht, zegt Jesaja. God wekte Hem op uit de dood. Het licht van Pasen 
brak heen door de wanden van het graf. Het graf kon Hem niet hou-
den. Hij was sterker dan de dood. 
 

Ja, de lijdende knecht bleek uiteindelijk overwinnaar te zijn. Hij over-
won zonde en dood. 
 

Ds. Hans Végh 

Vervolg Meditatie van pagina 5 

The workshop, held 6-8 February in St Ann, Jamaica, aimed to raise 
awareness among women religious leaders about HIV and AIDS and its 
relation to sexual and gender-based violence. The training is designed 
to motivate action to address these issues within local congregations 
and faith communities. 
 

By the end of the workshop, the women said they were inspired not 
only to work together but to go forth locally as true carriers of hope 
and agents of change. 
 

“It was a very moving and spiritual experience for me quite separate 
from the knowledge gained,” reflected Rev. Jean Fairweather Wilson of 
the Diocese of Jamaica and the Cayman Islands. 
 

Eliminating stigma and discrimination within their congregations and 
faith communities became a top priority for the participants, including 
Rev. Tara Tyme-Campbell of the United Church in Jamaica and the 
Cayman Islands. “I am now resolved to go forth and do what I can so 
all God’s people can have life and have it more abundantly,” she said. 
 

Next step: empowering the community 
 

SAVE workshop participants committed to initiate and engage pro-
grammes in and or on behalf of their member church or faith commu-
nity in support of reducing sexual and gender-based violence and HIV 
and AIDS. 
 

The Jamaican Council of Churches (JCC) will continue to communicate 
with its member churches to share action plans and request timelines. 
 

“The aim of this is to allow the JCC to support the work of member 
churches and faith communities as well as to seek and share resources 
and best practices," explained JCC general secretary Rev. Gary Harri-
ott in a letter to JCC member churches. 
 

“The JCC will prepare an evaluation and monitoring schedule and sha-
re with member churches and faith communities,” he wrote. 
 

In connection with the SAVE workshop, the JCC also launched the 
Thursdays in Black campaign in support of ending violence against wo-
men and girls. The launch was held on 9 February at the Webster Me-
morial United Church in Kingston. 
 
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

16 February 2017 
 
After learning about the link between HIV and sexual and 
gender-based violence, the Rev. Neila Ingram said what was 
on the minds of many women religious leaders: “So now I 
have work to go and do in my community and church.” 
 
Ingram, an African Methodist Episcopal Church pastor, was one of 
about 30 women who attended a SAVE - or Safer Practices, Access to 
Treatment and Nutrition, Voluntary Testing and Counselling and Em-
powerment - workshop offered by the Jamaica Council of Churches in 
partnership with the World Council of Churches and the International 
Network of Religious Leaders Living with and Affected by HIV. 

Jamaican women inspired to educate commu-

nities about gender-based violence, HIV 
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Nieuws van de Jeugdpredikant 

Op zoek naar God 
 

Op een dag kwam een vreemdeling bij de rabbijn en zei: ‘Ik heb overal 
gezocht naar God, maar ik kan hem nergens vinden.’ De rabbijn zei 
tegen de vreemdeling: ‘Je bent op de juiste plaats, want God is hier!’ 
De man kreeg onderdak aangeboden bij een oude weduwe en als 
betaling hakte hij het hout voor het vuur en hielp dorpelingen die hem 
nodig hadden. Elke dag zocht de vreemdeling de rabbijn op en vroeg 
hem: ‘Is God hier en kan ik hem vandaag zien?’ En elke keer 
antwoordde de rabbijn: ‘God is hier, je bent op de juiste plaats.’ Op 
een dag toen de rabbijn terugliep van een naburig dorpje werd zijn 
aandacht getrokken door het geluid van stemmen. Hij keek op en zag 
de vreemdeling in gesprek met een man die onder het stof zat van een 
lange reis. De rabbijn hoorde de reiziger tegen de vreemdeling zeggen: 
‘Alstublieft, help me, ik ben op zoek naar God, maar kan hem nergens 
vinden.’ De rabbijn glimlachte en tranen vulden zijn ogen toen hij de 
vreemdeling hoorde antwoorden: ‘Je bent hier op de juiste plaats, want 
God is hier. Blijf bij ons en je zult hem vinden.’ 
 

De vreemdeling is op zoek naar God en vindt Hem in een dorpje waar 
hij voor mensen zorgt, die hem nodig hebben. In de jeugddienst van 19 
maart a.s. in de Ebenezerchurch gaan wij het hebben over 
richtingwijzers naar God. Op de eerste voorbereidingsbijeenkomst (18 
februari) hebben we zelf een richtingaanwijzer gemaakt van drijfhout. 
Op 11 maart gaan we hiermee verder, samen maken we zo’n houten 
paal van drijfhout die je hier op Curacao veel ziet. Maar onze paal wijst 
niet naar Bonaire of Amsterdam, vertelt niet waar de dive-shop is, of 
het restaurant, onze paal vertelt waar en hoe we God kunnen vinden. 
Wees welkom om mee te doen op 11 maart a.s. om 15:30 uur in de 
Obed Anthony Hall! 

Op 26 maart zal een GSK-dienst plaats vinden in de Emmakerk, de 
dienst is voorbereid samen met de Divi Divi school. Het thema van 
deze dienst is: Je hoort erbij! In de klas is er gewerkt met 
bijbelverhalen waarin kinderen een belangrijke rol spelen. In de kerk 
lezen we het verhaal waarin Jezus de kinderen zegent. Het 
jongenskoortje van juf Elaine zal drie prachtige liederen voor ons 
zingen en er is ook een koortje van ouders samengesteld. Het beloofd 
een mooie en feestelijke dienst te worden waarin duidelijk wordt dat 
iedereen erbij hoort! Er wordt ook een kindje gedoopt, wat de dienst 
extra glans geeft, want door de doop hoor je voor altijd bij God en de 
gemeente van Christus. 

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 

 
In de Paasnacht, de nacht van 15 op 16 april, organiseert de Jeugdraad 
een Paaswake voor de jongeren van 12 jaar en ouder in de Emmakerk. 
Na een gezamenlijke VPG-viering blijft de jeugd in de kerk en gaan we 
waken. We staan stil bij het lijden van Jezus en we staan stil bij wat zijn 
lijden voor ons betekent. Het is natuurlijk heel spannend om zo’n 
nacht in de kerk door te brengen, en misschien ook wel lang. Je mag 
best even slapen en je kussen en deken meenemen. We gaan met 
elkaar kijken naar The Passion en met elkaar zullen we van een dood 
kruis een bloeiend kruis maken. Want met  Pasen vieren we de 
opstanding van Christus, het leven dat doorgaat, de dood die 
overwonnen is. Na een gezamenlijk ontbijt kan iedereen Pasen vieren 
in de eigen kerk.  
Een keer in de 2 weken geef ik in de Emmakerk catechisatie voor 
jongeren van 12 jaar en ouder. De data waarop er catechisatie gegeven 

wordt zijn: 15 maart, 29 maart, 12 april, 10 mei, 24 mei en 7 juni. 
Iedere 2e zondag van de maand is er in de Fortkerk Jeugdkerk. De 
jongeren  die de Kindernevendienst ontgroeid zijn komen samen in de 
ruimte onder de kerk en hebben daar hun eigen programma. We 
betrekken bijbelverhalen op onze eigen levens, gaan met elkaar in 
gesprek en voor de zegen komen we weer in de kerk om iets te 
vertellen over waar me mee bezig zijn geweest.  
 

Op zoek naar God… 
 

Dat gebeurt ook op onze scholen. Op 9 februari was ik op de 
Marnixschool Rio Canario, waar een themadag voor de eerstejaars 
over pesten werd gehouden. Als kinderen gepest worden, als mensen 
elkaar pesten, is God ver te zoeken. Ook in de Bijbel staan verhalen 
over mensen die elkaar pesten, zoals het verhaal van Pennina die 
Hanna pest omdat zij geen kinderen heeft gekregen. Gelukkig verhoort 
God Hanna’s gebed en krijgt zij een zoon, Samuel, die later een 
belangrijke profeet zal worden. 
 

Op zoek naar God, op zoek naar je geloof, dat wat je drijft, dat wat je 
kracht geeft en moed om door te gaan. Op de scholen vertellen de 
leraren de kinderen over geloven, maar soms is het goed om eens stil 
te staan bij wat jou zelf drijft en gaande houdt. Tijdens de 
onderwijsconferentie van de VPCO heb ik twee workshops verzorgd 
voor het personeel van de VPCO: Jij en je geloof. We hebben ons 
geloof verbeeld en gedeeld. Waardevolle momenten, richtingaanwijzers 
naar God. 
 

Op zoek naar God… 
 

Op de tast en stamelend zijn wij met onze activiteiten in kerk en op 
school, op zoek naar God. Dat gaat niet vanzelf, dat gaat met vallen en 
opstaan. Met onze activiteiten hopen we de jeugd te kunnen 
begeleiden op hun zoektocht naar God en evengoed helpen kinderen 
en jongeren ons ook op onze eigen zoektocht naar God. We hebben 
elkaar nodig, van jong tot oud, iedereen hoort erbij! 
 

Hartelijke groet, 
 

Ds. Marielle 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. 

RELAX VAKANTIE 
Een Log Home 

In de Apalachen Mountains 
USA North Carolina 

 
Info: www.deerbeech.com 
Monique Kolenbrander 

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. 
 


