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As a Christian community, we are preparing with 
great anticipation, as we do every year at this point 
of the ecclesiastical or Church year, to remember 
the “cross” and “crucifixion” of Jesus on Good Fri-
day. In this we join with the Church universal and 
scores of millions of Christians all around the world 
to commemorate a historical event which is of in-
calculable significance and is believed to have im-
pacted the world and human life for the better, for-
ever. 
The cross and the crucifixion of Jesus are inextrica-
bly linked together for they speak of the method 
and significance of the sacrifice that Jesus, the 
Christ, God’s messiah 
made for the world 
and humankind once 
and for all times. The 
“cross” which derives 
from the Greek word 
stauros literally means 
or refers to an upright 
pointed stake or pale 
usually of “wood” 
from the Greek word 
xylon, hence the refer-
ence to tree as is 
sometimes used in 
Christian literature 
when referring to the 
cross. In the New Testament and other literature 
of early Christian times, the cross frequently re-
ferred to the particularly cruel, excruciatingly pain-
ful and degrading form of capital punishment known 
as crucifixion. In the Bible and later Christian litera-
ture “cross” and “crucifixion” take on a particularly 
important significance because of their connection 
with the death of Jesus and his expectations of his 
disciples couched as follows in Lk.14:26-27, “If any-
one comes to me and does not hate his father, and 
mother, his wife and children, his brothers and sis-
ters – yes, even his own life – he cannot be my dis-
ciple. And anyone who does not carry his cross and 
follow me cannot be my disciple.” Crucifixion in 
ancient times was usually reserved for slaves and 
criminals of the worst kind from the lowest levels 

of society, and the stigma and disgrace associated 
with it cannot be overstated. But this was the very 
death that Jesus suffered expressed in scripture as 
follows, “He who was in the form of God, did not 
consider equality with God a thing to be grasped at 
but was willing to humble himself, take on the form 
of a servant and endure even the death on the 
cross,” (Phil.2:6-8). This speaks of the ultimate of 
humiliation and degradation. 
A direct consequence of the cross and Jesus’ cruci-
fixion was the focusing of the New Testament writ-
ers on its meaning or significance for humanity and 
for the world. For them, as well as for us, even after 

the ensuing centuries, 
the struggle with the 
paradox it presents 
continues. On the one 
hand it symbolizes un-
speakable cruelty and 
barbarity, unimaginable 
brutality, unbearable 
pain and suffering, deg-
radation and humilia-
tion – images of a hor-
ror story of the worst 
kind. Little wonder the 
aberration of the Jews 
to associate with such a 
Messiah. On the other 

hand, the cross and crucifixion of Jesus Christ (the 
Messiah), affirm the belief that it was the will and act 
of God that has eternal and cosmic significance. By 
this the sense is communicated that the crucifixion 
of Jesus was the means by which God provided sal-
vation and the forgiveness of sins for human-beings 
(I Cor.15:3). The cross of Jesus, the beloved Son of 
God, is the supreme demonstration of the love God 
has for sinful humankind (Jn.3:16; 15:16). In Jesus’ 
crucifixion God deals concretely with the sin and 
guilt which offends his holiness and separates hu-
mankind from their Creator. In the cross God be-
comes both the righteous and just Judge, and at the 
same time, the one who makes forgiveness available 
and justifies whoever believes (Rom.3:26). The pen-
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alty of death on account of sin imposed on humankind has been can-
celled, nailed to the cross (Col.2:14).  
The cross also becomes the symbol of discipleship as Jesus himself 
characterizes it, “If any man will come after me, let him take up his 
cross and follow me (Mk.8:34; Matt.10:38; Lk.14:27), which must have 
come with a jolting and graphic impact. For Jesus insists that the hu-
miliation and suffering that culminated in his crucifixion were to char-
acterize the experience of his followers, as he puts it, “the disciple 
needs to be like his teacher” (Matt.10:24). Crucifixion becomes then a 
part of the identification between Christ and the believer who is 
“crucified with Christ” (Gal.2:20).  
When viewed and understood in its historical and socio-cultural con-
texts, the statement of the apostle Paul that the proclamation of 
“Christ Crucified” is a “stumbling block” or “scandal” to the Jews and 
“foolishness” to the Gentiles or non-believer, is both logical and clear. 
However, for the Christian believer it remains an act and powerful 
demonstration “of the power and wisdom of God” (ICor.1:23-24), an-
chored in his amazing and abiding love for us, created in his very image 
(Gen.1:27).      

Redactioneel 

Zo woeden de vijanden tegen David. Hij noemt zijn vijanden ook 
buffels of leeuwen of honden. Ze willen hem verscheuren. 
Verschrikkelijk, als je die gedachten hebt. 
David voelt, dat zijn krachten hem bijna verlaten. Hij staat op de rand 
van de dood. “U legt mij neer in het stof van de dood”, zegt hij tegen 
God. Hij is uitgeteerd en kan zijn beenderen al tellen. 
Zijn vijanden zijn zo zeker van zijn ondergang, dat ze zijn kleren al 
verdelen. 
Deze psalm is later vervuld in Jezus Christus. Daarom noemen we 
deze psalm een Messiaanse psalm. In het Nieuwe Testament lezen we 
hoe Jezus Christus aan het kruis hing om onze zonden. Juist in de 
lijdenstijd staan we hierbij stil. Hij voelde zich door God en mens 
verlaten. Een van zijn kruiswoorden was: “Waarom hebt U Mij 
verlaten?” Zelfs zijn Vader had zijn handen van Hem afgetrokken. 
Helemaal alleen moest Hij alle zonden van alle mensen van alle tijden 
en plaatsen dragen. Hij riep tot God, maar die antwoordde niet. Hij 
werd bespot door de mensen, die onder aan het kruis stonden. “Roep 
tot je God of Hij je misschien kan helpen”. Hij was als een worm, door 
mensen vertreden. 

“Waarom hebt U Mij verlaten” 
 Meditatie over Ps. 22:1-19 

Ds. Hans Végh 
Ons kerkblad VPG-nieuws verschijnt tien maal per jaar. Tien maal per 
jaar willen we u informeren over nieuws uit onze eigen gemeente en 
daarbuiten. De VPG staat niet alleen op zichzelf, maar maakt ook deel 
uit van de wereldkerk. We mogen meeleven met broeders en zusters 
uit eigen gemeente, maar ook daarbuiten, in de wijde wereld. 
Het hoofdartikel is deze keer afkomstig van rev. Leander Warren. Het 
is getiteld “The Cross and Crucifiction of Jesus, the Christ”. Het gaat 
over de betekenis van het kruis van Golgotha. De meditatie is van mij. 
Deze heeft als titel “Waarom hebt U Mij verlaten?”, naar aanleiding van 
Ps. 22. 
Verder vindt u berichten van scribenten als de voorzitter van de 
Centrale Kerkenraad, de Kerkvoogdij, de woordvoerder van de 
Diaconie en de jeugdpredikant. Dit naast de wijkberichten, waarin u 
geïnformeerd wordt over nieuws uit de wijken. Ook treft u 
verschillende roosters aan, zoals het Bijbelleesrooster, het 
preekrooster en een bericht over de collecten. 
Er is een artikel van mijn hand over het consistorie, een van de 
organen van onze gemeente. Het gaat hier over achtergrond en taak 
van dit orgaan. 
Last but not least noem ik u een artikel uit WCC Weekly, het online 
magazine van de Wereldraad van Kerken. Dit gaat over het Midden-
Oosten. Dit is op het ogenblik een kruitvat. Er wordt oorlog gevoerd 
en er zijn veel aanslagen. Er is veel onrust en minderheden worden 
vaak onderdrukt. Dit geldt ook voor de christenen. De christelijke 
kerken in het Midden-Oosten behoren tot de oudste ter wereld. Nu 
worden veel christenen gedwongen te vluchten en worden kerken in 
brand gestoken of gesloten. Dit is tragisch. De Wereldraad betuigt 
haar medeleven met deze christenen.  
We mogen de slachtoffers van oorlog en geweld in het Nabije en 
Midden-Oosten opnemen in ons gebed. 
 
Ds. Hans Végh, voorz. red. 

Vervolgd op pagina 5 

In de Bijbel lezen we vaak over klagende mensen. Ze klagen God hun 
nood. Ze weten: God luistert naar mijn klacht. Dat verlicht mij. 
David was ook iemand, die vaak zijn nood klaagde aan God. Hij had het 
vaak moeilijk. Hij werd bedreigd door vijanden. We kunnen eerst 
denken aan Saul, die ontdekte, dat David hem zou opvolgen als koning. 
Saul voelde zich bedreigd en bedreigde op zijn beurt David. Hij stond 
hem naar het leven. Zo gaat dat vaak in de wereld. 
We kunnen ook denken aan Davids zoon Absalom. Die wilde graag op 
Davids troon gaan zitten en kwam in opstand tegen hem om zijn troon 
te bemachtigen. Nota bene zijn eigen zoon staat tegen hem op. Dat 
moet David enorm veel verdriet hebben gedaan. 
Ja, David werd vaak bedreigd en was zijn leven niet zeker. 
Psalm 22 is een grote klacht aan God over zijn vijanden. En David voelt 
zich zelfs door God verlaten. Hij voelt zich eenzaam en alleen in zijn 
nood. God lijkt ver weg te zijn en zijn klacht niet te horen. God 
antwoordt David niet voor zijn gevoel en daarom kan David zelfs ’s 
nachts geen rust vinden. 
Nee, het is moeilijk als je het gevoel hebt er helemaal alleen voor te 
staan. Je voelt je van God en mensen verlaten, ja, aan je lot 
overgelaten. 
David weet, dat zijn voorouders op God vertrouwd hebben. Ze zijn 
door God bevrijd uit gevaren en noden. Hun vertrouwen op God 
werd niet beschaamd. 
Maar waarom maakt David dan niet hetzelfde mee? Waarom wordt hij 
vertrapt als een worm en mensonwaardig behandeld? Waarom wordt 
hij bespot? De vijanden bespotten zijn geloof. “Als je dan gelooft, laat je 
God je dan redden”, zeggen ze. Het is erg als je om je geloof bespot 
wordt. Je wordt dan op je ziel getrapt. 
David is gelovig opgevoed. Hij weet, dat God hem in het leven heeft 
gezet. Vanaf zijn geboorte al was God met hem. Daarom begrijpt hij 
niet, dat God nu ver weg lijkt te zijn. En hij roept het tot God uit in 
zijn nood en angst. Hij smeekt God: “Wees niet ver van mij. De nood 
stijgt mij tot aan de lippen. Ik kan niet verder meer. Wees mij genadig”. 
Hij is radeloos van angst. Hij laat de moed zakken. 
Soms hebben wij dat ook. We kunnen niet verder. We zijn moe. We 
zijn radeloos. Waar moeten we heen?  
David heeft het gevoel, dat hij er helemaal alleen voor staat. Niemand 
helpt hem. Zijn vijanden zijn als stieren. Als een stier je aanvalt, berg je 
dan maar, laat staan een hele troep stieren. Een stier kan door het 
dolle heen zijn en een mens lelijk verwonden met zijn hoorns of zelfs 
doden. In Latijns-Amerikaanse landen vinden er vaak stierengevechten 
plaats, tot vermaak van het volk. De matador heeft een rode lap, die 
de stier woedend maakt. 
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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   

26 april 2017,12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 7 mei 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 16 April 2017 
Evangelisatie The Gideons 

 
 

 
 

Collectes 

Mei 2017 

 
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 
vr. 14  Mattheus / Mateo / Matthew   27:27-56 
za. 15    Mattheus / Mateo / Matthew   27:57-66 
zo. 16  Mattheus / Mateo / Matthew   28:1-15 
ma. 17 Psalmen / Salmonan / Psalms   76:1-12 
di. 18  1 Peter / 1 Pedro  / 1 Peter   1:1-16 
wo. 19  Spreuken / Proverbionan / Proverbs   8:1-21 
do. 20    Spreuken / Proverbionan / Proverbs   8:22-36 
vr. 21  Spreuken / Proverbionan / Proverbs   9:1-18 
za. 22    Psalmen / Salmonan / Psalms   16:1-11 
zo. 23  Johannes / Huan / John    20:19-31 
ma. 24 Efesiers / Efesionan / Ephesians   4:1-16 
di. 25  Marcus / Marko / Mark    16:9-20 
wo. 26 Handelingen / Echonan/ Acts   32:22-39 
do. 27  Psalmen / Salmonan / Psalms   116:1-19 
vr. 28  1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter   1:17-2.3 
za. 29  Lucas / Lukas / Luke    24:13-35 
zo. 30  Jesaje / Isaías / Isaiah    30:8-26 

April 2017 

ma. 1   Johannes / Huan / John    14:1-14 
di. 2   Handelingen / Echonan/ Acts   2:40-47 
wo. 3   1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter   2:4-25 
do. 4   Spreuken / Proverbionan / Proverbs   30:7-32 
vr. 5  Psalmen / Salmonan / Psalms   23:1-6 
za. 6  Johannes / Huan / John    10:1-10 
zo. 7    Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel   34:1-15 
ma. 8   Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel   34:16-31 
di. 9   Handelingen / Echonan/ Acts   6:8-7:8 
wo. 10   Handelingen / Echonan/ Acts   7:9-34 
do. 11   Handelingen / Echonan/ Acts   7:35-8:1a 
vr. 12  Psalmen / Salmonan / Psalms   31:1-24 
za. 13   Handelingen / Echonan/ Acts   1:12-26 
zo. 14  Spreuken / Proverbionan / Proverbs   31:10-31 



4 

 

Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

April 2017 VPG NIEUWS 

  
 
 

 
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 
  
 01-04  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 
 08-04 ds. Hans Végh 
 15-04 ds. Peter van Bruggen 
 22-04 rev. Leander Warren 
 29-04  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 
 06-05  ds. Peter van Bruggen 
 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 
 
02-04 ds. H. Végh (HA) 
09-04  ds. H. Végh / br. H. de Lijster  
 Palmpasen, Bevestiging br. H. de Lijster 
13-04  ds. P. van Bruggen / ds. H. Végh (HA) 
 Witte Donderdag in Fortkerk 19.00 uur 
14-04  Rev. L. Warren 
 Goede Vrijdag in Ebenezer Church 
15-04 ds. H. Végh / ds. M. Berends 
 Paaswake 21.00 uur 
16-04  ds. H. Végh, Paaszondag 
21-04  br. H. de Lijster Zangdienst 19.30 uur 
23-04 ds. J. Jonkman 
30-04  lp. Y. Isidora 
07-05 br. H. de Lijster 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
02-04 ds. P. van Bruggen  
09-04 ds. P. van Bruggen (HA) 
13-04  ds. P. van Bruggen / ds. H. Végh (HA) 
 Witte Donderdag 19.00 uur 
14-04  Rev. L. Warren 
 Goede Vrijdag in Ebenezer Church 
15-04 ds. H. Végh / ds. M. Berends 
 Paaswake in Emmakerk 21.00 uur 
16-04  ds. P. van Bruggen, Paaszondag 
23-04  ds. M. Berends-van Waardenberg 
30-04 ds. P. van Bruggen 
07-05 ds. P. van Bruggen 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
02-04 Rev. L Warren (HC) 
09-04  Lp Sis. Y. Isidora, Palm Sunday 
10-04  Men’s Fellowship, 19.00 hrs 
11-04  Women’s Group, 19.00 hrs 
12-04  Bible Study & Prayer Group, 19.00 hrs 
13-04  ds. P. van Bruggen / ds. H. Végh (HA) 
 Witte Donderdag in Fortkerk 19.00 hrs 
14-04  Rev. L. Warren, Good Friday 
15-04 ds. H. Végh / ds. M. Berends 
 Paaswake in Emmakerk 21.00 hrs 
16-04 Rev. L Warren, Easter Sunday  
23-04  Rev. L Warren 
30-04  Young Adults 
07-05 Rev. L Warren (HC) 
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Jezus voelde zijn krachten uit Zich wegvloeien, toen Hij hing aan het 
kruis. De kruisdood is wreed en onmenselijk. Die werd door de 
Romeinen gereserveerd voor de zwaarste misdadigers. Ja, Jezus werd 
behandeld als een zware crimineel, terwijl Hij totaal onschuldig was. 
De rechtsgang had gefaald; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld. 
Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is: Hij moest lijden 
en sterven voor de zonden van de wereld. Dat was zijn goddelijke 
missie. En Hij heeft die missie vrijwillig aanvaard, uit liefde voor ons. 
Terwijl Hij leed aan het kruis, verdeelden zijn vijanden zijn kleren. Zo 
hebben ze ongedacht en ongewild de profetie van Psalm 22 vervuld. 
Uiteindelijk heeft God zijn Zoon gered uit de klauwen van zijn grootste 
vijand: de dood. Met Pasen werd het weer licht. 

onboetvaardigen aan de wereldlijke overheid uitgeleverd. Deze kan 
ook zelfstandig een straf opleggen. 
Calvijns maatregelen stuiten op veel weerstand, ook bij de raad van de 
stad. Daarom moet hij de stad in 1545 verlaten. Enkele jaren later 
keert hij echter weer terug. Maar dan is hij gematigder. Hij kan zijn 
opbouwwerk weer voortzetten. 
Het consistorie in het Genève van Calvijn was dus vooral bedoeld om 
tucht uit te oefenen. 
 
Het consistorie in Nederland 
Dit vinden we ook terug in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in 
Nederland. Ook hier kennen we het consistorie als college van 
predikanten en ouderlingen. Volgens de Kerkorde van de PKN berust 
het opzicht over de leden van de gemeente bij de (wijk)kerkenraad, 
maar de beslissing over de toepassing van een van de middelen van de 
kerkelijke tucht wordt opgedragen aan het college van predikant(en) 
en ouderlingen (het consistorie). Dit moet echter wel advies inwinnen 
bij het regionale college voor het opzicht. 
De Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in 2004 
opgegaan in de PKN) kende geen consistorie. Vermaan en tucht 
werden hier uitgeoefend door de kerkenraad, eventueel in 
samenspraak met een naburige kerkenraad of de classis. 
In veel kerken in Nederland heeft het consistorie een meer pastorale 
functie. Predikant(en) en ouderlingen komen bijeen om pastorale zaken 
te bespreken. Dit kan zijn aan de hand van bepaalde concrete gevallen 
of er wordt een casus besproken. 
 
Het consistorie in de VPG 
Zoals ik hierboven al schreef, kent ook onze VPG een consistorie. Dit 
bestaat uit alle ouderlingen, behalve de ouderlingen-kerkvoogd en de 
ouderlingen met een bijzondere opdracht. Wat is de taak van het 
consistorie in onze VPG? Die is heel anders dan in het Genève van 
Calvijn destijds. Het consistorie draagt actuele, maatschappelijke, 
culturele en theologische thema’s aan bij het Ministerie en de Centrale 
Kerkenraad. Het is ook een adviserend orgaan. Het kan adviezen 
uitbrengen aan de kerkenraden en het Ministerie over bijvoorbeeld: 
het organiseren van ambtsdragersdagen, de opleiding van (aspirant) 
ambtsdragers, de catechese, bijbelstudiegroepen, de zondagsschool, 
bepaalde kerkelijke gebruiken, huisbezoekregelingen, avonden van 
wijkgemeenten en de gehele gemeente. Voor de uitvoering van zulke 
adviezen is de goedkeuring van de Centrale Kerkenraad nodig. 
Over de werkwijze van het consistorie zegt de Kerkorde: het 
consistorie kiest elk jaar een voorzitter en een secretaris. De 
voorzitter roept de vergaderingen bijeen en leidt ze. Hij of zij heeft 
zitting in de Centrale Kerkenraad en ook in het moderamen daarvan. 
Het consistorie komt minstens vier maal per jaar bijeen. Wil het 
consistorie een besluit kunnen nemen, dan is er een quorum nodig. 
Het consistorie rapporteert over zijn vergaderingen aan alle 
kerkenraden. Het is tenslotte verantwoording verschuldigd aan de 
Centrale Kerkenraad. 
 
Conclusie 
Ik weet niet of het consistorie van de VPG ooit zo heeft 
gefunctioneerd. Het lijkt bedoeld te zijn als een soort denktank, die 
adviseert over allerhande onderwerpen. Het doel lijkt te zijn, dat men 
nadenkt over het verbeteren van het functioneren van de Gemeente. 
Daarom is een vergadering als het consistorie niet onbelangrijk, zeker 
in een tijd als de onze. De vraag is steeds: hoe kunnen we kerk zijn in 
deze tijd? Hoe kunnen we mensen bereiken? Hoe kunnen we ons 
functioneren optimaliseren? 
Ik loop even met u na het rijtje, dat in onze Kerkorde wordt genoemd. 
Het organiseren van ambtsdragersdagen is belangrijk. Op het ogenblik 
doet het Ministerie dat twee maal per jaar. De ambtsdragers worden 
toegerust en zijn onderling met elkaar in gesprek. De opleiding van 
(aspirant) ambtsdragers is ook belangrijk. De (aspirant) ambtsdragers 
krijgen te horen wat hun taken precies zijn  en hoe ze die moeten 

Toen ik mij voorbereidde op een radio-interview over 500 jaar 
Reformatie stuitte ik op het consistorie bij Calvijn. Wat is eigenlijk het 
consistorie? We kennen de consistorie als ruimte waar de kerkenraad 
vergadert en bijeenkomt vóór de zondagse erediensten. De ouderling 
van dienst bidt dan om een zegen over de dienst. 
Maar de VPG kent ook het consistorie als vergadering van ouderlingen. 
Deze bespreekt dan bepaalde onderwerpen. Ik kom daar straks op 
terug. 
Eerst wil ik u laten zien hoe het consistorie is ontstaan en hoe de 
werkzaamheden zijn verschoven in de loop van de geschiedenis. 
 
Het consistorie in Genève 
In 1536 wordt Calvijn  geroepen naar Genève. Zijn taak is om daar de 
gereformeerde kerk te organiseren. In dat kader verschijnen in 1541 
zijn “Kerkelijke Verordeningen” (“Ordonnances ecclésiastiques”). Hij 
beschrijft daarin vier ambten: het ambt van predikant: de predikanten 
zijn verantwoordelijk voor prediking en tucht; het ambt van doctores: 
zij zijn verantwoordelijk voor catechese en theologisch onderricht; de 
ouderlingen: zij zijn verantwoordelijk voor de tucht; de diakenen: zij 
zijn verantwoordelijk voor de armenzorg. 
Predikanten en doctores vormen samen het “eerwaardige 
gezelschap”(“la vénérable compagnie”), dat onder ander predikanten 
beroept. 
P red i kan ten  en  ouder l i n gen  vo rmen  samen  het 
“consistorie” (“consistoire”), dat de gemeente leidt en tucht uitoefent. 
De ouderlingen zijn lekenouderlingen. Ze zijn jaarlijks daartoe 
verkozen leden van de raad. Één van de vier burgemeesters van 
Genève zit de vergaderingen voor. 
Hoe gaat die tucht in zijn werk? Calvijn wil bepaalde misstanden 
uitbannen, zoals dronkenschap, kaartspel, overspel en liederlijk gedrag. 
Hij wil in Genève een theocratie oprichten, waarin Gods wet wordt 
gehandhaafd. Kerk en overheid moeten hierin samenwerken. Elke 
ouderling heeft een eigen wijk. Hij heeft het recht van toegang tot de 
woningen. Wie wegens zonde of wangedrag voor het college moet 
verschijnen, wordt opgehaald door een wijkagent. Er zijn verschillende 
tuchtmaatregelen mogelijk: vermaning, schuldbelijdenis, wering van het 
avondmaal en excommunicatie. Als dit alles niet helpt worden de 

Vervolg van pagina 2 

Het Consistorie 
Van tuchtcollege tot denktank 

Ds. H. Végh 

Vervolgd op pagina 12 

CONCERT 
De Caribbean Gospel Foundation organiseert voor de vijfendertigste 
keer het Caribbean Gospel songfestival. Dit vindt plaats op 3 juni a.s. 
en begint om 20.00 uur. Het wordt gehouden in het World Trade 
Center (tentoonstellingsruimte). Kaarten zijn verkrijgbaar bij zr. Jet 
Baank. De toegang is NAf 45,00 voor volwassenen en NAf 25,00 voor 
kinderen onder 12 jaar. 
 
Ds. H. Végh 
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Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Rev. Leander Warren 

media, smart phones and others - that challenge how we are and 
should be Church today. This raises the question of how we should 
respond to and make use of them in a manner that preserves and also 
enhances the core or foundational beliefs and principles of Christianity 
and the Church. These and other concerns among which is the 
restoration of every demographic – children, youth, young adults, 
seniors - we continue to engage in our most recently held 
congregational meeting a few weeks ago, as well as in follow-up 
meetings of Church Groups, trusting in the enabling and enlightening 
grace of the Holy Spirit to lead us to the right answers and outcomes.  
The Executive members of the Church Board are engaged in a series 
of visits to all the Church auxiliaries or groups. These visits will 
continue throughout the year. The objective of this exercise is to 
ensure that the Church in its operational forms, is functioning in a 
cohesive and harmonious manner conducive to unity, based on our 
year theme and motto which respectively are: “Ebenezer – Restoring 
and Expanding Its Heritage” and “Worshipping and Serving in Joyful 
Fellowship.” If this exercise is to be judged by the conversation had to 
this juncture, it would be fair to say that the potential dividends it 
promises could be enormous for the way forward for Ebenezer.   
Ebenezer was venue for the first VPG Joint Youth Service for this year. 
We were led by the youth in a rather enlivening and self searching 
worship of praise to God. The theme of the worship was “Driftwood” 
which was quite appropriately and visibly presented through mounted 
placards. Ds. Berends in her meditation likened our lives to driftwood 
buffeted by the changing vicissitudes of life but which, however, are 
assured because of God’s love and all the goodness it makes possible 
for us. We need to allow genuine space, provide opportunities and 
encourage our youth to become fully involved in the life of Church, for 
contrary to what we sometimes believe about them, they have deep 
concerns for the matters of life and faith and are seeking for answers 
in their own ways.  
This year Ebenezer will be celebrating eighty-eight (88) years since its 
founding by Obediah (Obed ) Anthony in 1929. It will also be 
celebrating its eightieth (80th) anniversary since becoming a 
congregation of the United Protestant Church in 1937. A number of 
special services and activities are on the year’s calendar to help us 
celebrate these significant milestones. The first service will be a 
worship of thanksgiving to God for his providence and preservation of 
the Church throughout these eighty-eight (88) years, which will be 
held on Sunday March 26. The preacher at this service will be the Rev. 
Dr. Michael Jagessar, a former Pastor of Ebenezer who served along 
with his wife, herself a Pastor from 1995 to 1999. 
As a Church we continue the journey through this season of Lent 
engaging in acts of prayer and fasting, as well as caring, kind and helpful 

Ebenezer and the Changing Realities of Church: 
As a congregation of a Church that is characterized or described as 
historic or traditional, Ebenezer is engaged in serious reflection on the 
progressively emerging realities of what it means to be authentic 
Church in our post modern, highly scientific and technological age and 
world. In doing this reflection, we hope to be able to assess how the 
Church is being impacted by the already changed realities in many 
instances, and the continuing changes that are taking place. We trust 
thereafter with the results of this assessment, to be able to make the 
adjustments deemed necessary and appropriate, and or the changes 
altogether that would enable the Church to become truly relevant to 
its context and time, and therefore engage in worship that is enlivening 
and hope inspiring and service that is truly holistic, life assuring and 
supporting for all age groups of our intergenerational Church. 
One example of a changed reality of our Church occurring for several 
years now, and alluded to in the above paragraph, is the dwindling 
number of younger people – children, youth and young adults that we 
seem unable to attract, involve meaningfully and therefore keep. This, 
however we choose to look at it, has serious implications for the 
ongoing existence and health of our Church. This is a fact so obvious 
but about which we seem not able to find effective answers or 
solutions to date. We, however, as the Ebenezer congregation and also 
as the wider United Protestant Church family, must continue to 
explore this challenge to find solutions, for it is not an option not to, 
trusting that we would find a positive outcome.   
Another reality in my view that we need to confront which I believe is 
either already changed or in the process of being changed is that of our 
sense or understanding of our identity – who are we when we say we 
are Protestant Christians.  My humble view regarding this questions is 
that being a Protestant Christian –  means believing  and accepting 
Jesus Christ as Saviour and Lord, imitating his life style and acting in 
accord with his life’s principles rooted in love, and his discipline of 
living in obedience to the way and will of God the heavenly Father, 
which means acknowledging God as creator and head of the Church.  
Being a Christian who is Protestant also means accepting that no 
human person is infallible even when speaking for God and the Church. 
Furthermore, being a Christian who is Protestant means believing and 
understanding the sacrament of Holy Communion not literally but 
symbolically and sacramentally, and accept the sacrament of Holy 
Baptism, in its various modes of application, which includes infant 
baptism. Finally being a Christian who is Protestant means 
acknowledging that Church can sometimes embrace wrong, and being 
willing to point out the wrong and work for reform.    
Yet another changed reality for the Church is the progressively 
emerging new technologies- cyber manner of communication, social 
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deeds to our fellow human beings, especially, “the least of these,” 
looking forward to Christ’s great sacrifice on Good Friday and his 
victorious resurrection on Easter Sunday. As I am about to conclude 
this sharing, a thought, profound it seems, has come to me which I feel 
compelled to share, here it is: “If our basis or reason for Church is not 
love for God and acceptance of Jesus Christ as Saviour and Lord of our 
lives, then there will not be that commitment, will, enthusiasm and 
passion that are all vital to the sustenance and success of Church, for 
the traditional, reasons or motivations, such as for example traditional 
family mores or practice can no longer suffice, in our changed world, 
to maintain love and loyalty to God and his Church.”  

Images of the Youth Service of 19 March 2017 

Margarita Elisah Hodge   
The Miss Lee Foundation 

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

• Computer courses for children & adults 

• After school classes (homework) 

• Music classes for children - teens - adults 

• Cooking classes 

• Sewing classes 

• Victoria Club meeting (60+) 

• Watermelon Bible Club (children ages 4-12) 

• Leadership training courses 

• Papiamentu classes 

 

For more information: 

Tel: 461-5036 or 518-5468 

Adres: Oranjestraat 111 
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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  

Aanvulling Kerkenraad 
Met dankbaarheid mag de kerkenraad melden dat in de aanstaande va-
kature kon worden voorzien. Daarmee kan het werk van de kerken-
raad en daarmee de dienst aan de gemeente worden voortgezet. We 
hebben binnen de kerkenraad uitdrukkelijk afgesproken dat elk van ons 
gaven en talenten heeft ontvangen; dat we samen zoeken naar elkaars 
mogelijkheden en grenzen; en dat we samen onze prioriteiten stellen 
zodanig dat niemand van ons zwaarder belast kan worden dan draag-
baar is. Dat betekent dat we in overleg ook soms zullen besluiten dat 
bepaalde taken of initiatieven niet nader kunnen worden uitgewerkt. 
Toch hopen we daarmee dat in hetgeen we doen en overdenken we 
suksesvol zullen zijn en gezegend resultaat mogen behalen. Samen zoe-
ken we onze dienst in geloof en afhankelijkheid te kunnen doen. God 
Zelf waakt over Zijn kerk! 
 
Nieuwe ambtsdragers 
In de drie (direct) aanstaande vakaturen zullen worden voorgedragen 
en benoemd zr. Barbara Strampel, br. Friedeman Hasselbaink en br. 
Carl Renardus. De bevestiging zal plaatsvinden indien geen wettige be-
zwaren tegen de procedure zullen worden ingebracht op een nader te 
bepalen tijdstip in de daarvoor bestemde eredienst op zondag. Bij het 
schrijven van de kerkbode bereiden we ons daarop voor en spreken 
met elkaar over de taakverdeling en het tijdstip van de bevestiging. 
 
Oud ambtsdragers 
Vooreerst zullen afscheid nemen van de kerkenraad; zr. Christine Gra-
venhorst, Joop Snel en Wilma Kwintenberg. Elk van hen heeft zich kun-
nen inzetten voor onze wijk in het bijzonder en de VPG in het alge-
meen. Veel tijd en inzet was nodig bij het noodzakelijke overleg, daar-
naast werd ook veel gevraagd bij de verschillende activiteiten en taken 
die in de gemeente werden verricht. Onze beide zusters en broeder 
kenmerken zich door een hoge mate van toewijding en hartelijke be-
trokkenheid voor de kerkenraad, het jeugdwerk en de taken als kerk-
voogd. Alle drie kennen ook de teleurstelling en onzekerheid als de 
dingen niet verlopen als we dat graag zouden willen. Ook voor ambts-
dragers blijkt de beperktheid van kennen en kunnen; maar de kerkelij-
ke druk kan soms hoog zijn en een zware last leggen. De kerkenraads-
vergaderingen mogen een plek zijn waar we naast de vreugde en voor-
spoed op ons werk ook de pijnpunten melden. Dan zijn we er voor 
elkaar om te bemoedigen en samen sterk te staan. Vast en zeker blij-
ven diverse taken en verantwoordelijkheden nog wat “aankleven” in de 
komende periode! Zowel Christine als Joop blijven zichtbaar in de 
Fortkerk. zr. Wilma zal binnen afzienbare tijd met echtgenoot afreizen 
naar Bonaire om een nieuwe stap te gaan zetten in een gezamenlijke 
toekomst vol nieuwe uitdagingen. We wensen hen beide daarbij Gods 
zegen en veel enthousiasme, liefde en geloof. Velen jaren waren zij op 
Curacao, eerst als gezin later met de kinderen in Nederland. Ook bin-
nen de kerk zullen we Wilma in ons hart meedragen voor de fijne tijd, 
de milde en liefdevolle inbreng en de verstandige opmerkingen.  

Gesprekskring 
Voorlopig eenmaal in de maand hebben we de eerste start gemaakt 
met onze Gesprekskring. Deze ontmoeting op woensdagavond is voor 
gemeenteleden die in de afgelopen periode hebben aangegeven belang 
te hebben bij persoonlijke geloofsgroei en toename van kennis over 
geloof en de kerk. Sommige deelnemers geven aan op termijn te willen 
komen tot het doen van Openbare Belijdenis van het Geloof. Andere 
personen gaven aan graag samen met anderen te willen nadenken over 
thema’s die het geloven scherp houden en maken. Ikzelf zal deze ont-
moetingen inleiden, telkens met een afwisselend thema; variërend van 
het verstaan van de Doop en het Avondmaal, verdieping rondom de 
positie van de kerk in de samenleving, getuigenis en belijdenis, geloofs-
opvoeding en kinderen, organisatie van de kerk, historie en geschiede-
nis, kunst en cultuur…. De ontmoetingen zijn voor iedereen en we 
proberen een groep te hebben waarin alle geledingen van de gemeente 
herkenbaar zijn. Woensdagavond 19.30 uur 29 maart, benedenzaal van 
de Fortkerk. 
 
Open Kerk 
In de kerkenraad hebben we het initiatief overdacht te beginnen met 
een Open Kerk op de zaterdagen waarop cruiseschepen ons eiland 
aandoen. De Fortkerk is dan open (niet het museum) en de mensen 
zijn in de gelegenheid stil in de bank plaats te nemen, wat rond te lo-
pen of vragen te stellen over het gebouw en de historie. Meditatieve 
muziek op de achtergrond nodigt uit om tot verstilling en onthaasting 
te komen. Aan de uitgang worden mensen attent gemaakt op een 
eventuele donatie in de daarvoor bestemde miniatuur Fortkerk. Enkele 
leden van de kerkenraad zijn beschikbaar om dit per tourbeurt op zich 
te nemen. Inmiddels zijn we al enkele zaterdagen verder en in vele op-
zichten beantwoordt deze activiteit aan de verwachtingen.  
 
Doop Jordano Damian Barry 
Op zondag 19 maart kreeg de kleine Jordano de tekst mee uit Psalm 
91 vers 11 waar de engelen worden aangewezen als de trouwe bewa-
kers van ons en onze kinderen. Aan de doop gingen enkele intensieve 
voorbereidingen vooraf waarin onderricht gegeven werd over de doop 
en samen nagedacht werd over geloof en het belang daarbij om geloof 
door te geven aan de kinderen. We wensen het jonge gezin veel zegen 
toe! 
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Mevrouw Jeanette Kroes 
We waren blij verrast met de directe bereidheid van zr. Jeanette om 
het orgel in de Fortkerk te bespelen. Dat viel juist samen met bijzonde-
re aandacht voor de voortreffelijke dienst aan kerk en samenleving zo-
als beschreven werd in de Napa waarin zr. Jeanette een interview gaf 
over de 53 jaren orgelspelen in de VPG en overige kerken, lesgeven en 
andere muziekactiviteiten. Het kon niet anders dat daar aandacht aan 
gegeven werd en de gemeente in de gelegenheid was de organist te 
feliciteren. Lovende woorden klonken maar zr. Jeanette bracht ons 
wijs en bescheiden in gedachten dat alles was tot eer van Christus van 
Wie zij nog veel hoopt te mogen zingen en spelen. Een eredakpan van 
de Fortkerk werd uitgereikt door br. Joop Snel waarbij een heerlijke 
anekdote door onze organist werd aangehaald; “Lang geleden was bij 
een zware storm de haan van de Fortkerk blijkbaar zo losgekomen dat 
deze met groot geweld naar beneden stortte. Het gevaarte nam bij de 
val ook enkele dakpannen mee die in stukken op de grond vielen. Juist 
voor een persoon die wonderlijk genoeg daaraan geen letsel overhield. 
“ De Here heeft het goed voor met de Fortkerk en de VPG en dat was 
fijn om te horen van deze wijze oude dame met een heerlijk frisse uit-
straling. We wensen toe dat de Here goede jaren aan haar hoge leef-
tijd zal toevoegen en muziek ons samen tot inspiratie zal blijven. 

 
Toeristenseizoen 
We zijn nog steeds erg gezegend met de toeloop van vele toeristen en 
short stay gemeenteleden. Dat vult de Fortkerk telkens goed op! Ge-

lukkig zien we ook een gestage groei van meer vastere kerkgangers…. 
Laten we erop toezien dat nieuwe mensen het gevoel geven welkom te 
zijn; een praatje of een groet is snel gedaan. Koffie/thee en een koekje 
dragen daar ook zeker aan bij. Fijn dat we samen actief zijn, dank allen 
die zich inzetten! 
 
Groet 
Vanuit Otrobanda groeten we allen; een korte ziekenhuisopname ligt al 
weer achter ons, daarbij werden de –niet mis te verstane- schroeven 
met timmermansvakmanschap verwijderd. Lof aan de dokter en de 
lieve verpleging van het Sehos! In de dagen die volgde werd de behoor-
lijke pijn afgewisseld door het bereiken van mijn vijftigste verjaardag… 
en dat deed ook een beetje pijn. Namens ons gezin veel dank voor de 
attenties en lieve woorden bij deze heugelijke leeftijd… 
 
Johannes 8:57 
“De Joden dan zeiden tot Hem: 'Gij hebt nog geen 50 jaren en hebt Gij 
Abraham gezien? “ 
ds. Peter van Bruggen 
 

Br.  Joop Snel wordt tijdens het collecteren  
geassisteerd door een  toekomstige diaken 
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We leven in roerige tijden. Er staan weer verkiezingen voor de deur. 
Partijen maken zich op voor de campagne. Kort na de vorige verkiezin-
gen zijn er alweer verkiezingen. We mogen bidden om rust en vrede op 
ons eiland, recht en gerechtigheid. We mogen de politici opnemen in 
onze gebeden. We mogen bidden voor de overheden, die soms moeilij-
ke beslissingen te nemen hebben. 
Intussen gaat ons wijkwerk door. De komende periode heeft onze wijk-
gemeente de volgende activiteiten: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie 
om te bidden voor kerk en wereld, voor anderen en voor onszelf. We 
dragen onze leiders op in het gebed, we bidden voor ons eiland, voor 
onze gemeente, voor wat we ook maar belangrijk vinden. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie. We 
bereiden ons voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Voor 
het belang daarvan verwijs ik u en jou naar het artikel daarover in het 
vorige kerkblad. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen komen we op donderdag bijeen voor de Bijbelstu-
die. De bestudering van de Hebreeënbrief hebben we bijna afgerond. 
Daarna bespreken we enkele keren een onderwerp wat door de deel-
nemers aangedragen worden, dat wil zeggen: we doen dan Bijbelstudie 
over dat bepaalde onderwerp. We komen van 19.30 tot 21.00 uur bij-
een in de consistorie. De datum is: 13 april.  
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
We zetten onze bespreking van de kleine profeten voort. Laatst hadden 
we het over Jona. Deze boekjes zijn verrassend actueel. Daarnaast be-
spreken we enkele vrije onderwerpen. We komen in principe eens in 
de 14 dagen op donderdag bijeen in de consistorie, van 19.30 tot 21.00 
uur. De data zijn: 6 en 20 april en 4 mei. 
 
Bij de diensten 
Op 2 april a.s. hopen we het avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan 
dan rond als teken van vergeving en verzoening. God gaf zijn enige 
Zoon om dat te bereiken. Zijn offer aan het kruis geeft ons het leven. 
Op 9 april is het Palmpasen. We vieren dan Jezus’ intocht in Jeruzalem 
op een ezel. We zingen dan “Nanga Palm” terwijl de kerkenraad de 
kerk binnenkomt. Op deze zondag zal br. Johannes Cornelis (Hanco) de 
Lijster worden bevestigd als ouderling. Dit met het oog op zijn bedie-
ning als hulpprediker. 
De week na Palmpasen is het de Stille Week. Het is de opmaat naar 
Pasen. We hebben dan verschillende diensten in de verschillende ker-
ken: 
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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. S. Wiel 
 
Zr. L. Felicia 
 
Kosteres: 
Zr. C. Gilmoor 
 

 
690 4665 
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  

Op 13 april is het Witte Donderdag. Dan is er om 19.00 uur een dienst 
in de Fortkerk. Hierin wordt het avondmaal gevierd. Deze dienst wordt 
geleid door ds, Peter van Bruggen en mij. 
Op 14 april is het Goede Vrijdag. Dan is er om 9.30 uur een dienst in 
de Ebenezer church. We gedenken dan het sterven van Christus. Deze 
dienst wordt geleid door ds. Leander Warren. 
Op 15 april is er een Paaswake in de Emmakerk. Deze dienst begint om 
21.00 uur en wordt geleid door ds. Mariëlle Berends en mij. Na de 
dienst is er koffiedrinken in de Flamboyant. Daarna begint de Paasnacht-
wake van de jeugd. 
Op 16 april is het Pasen. We vieren dan de opstanding van Jezus Chris-
tus. Hij overwon de dood. De satan en de dood hebben niet langer het 
laatste woord. Het licht breekt door en geeft ons hoop op een  betere 
wereld, ja, op een volledig doorbreken van het rijk van Christus. 
We hopen op goede diensten met elkaar. 
 
Zangdienst 
Op 28 april a.s. is er weer een zangdienst. U kunt de liederen opgeven 
bij br. Hanco de Lijster. We mogen God eren en prijzen in onze liede-
ren. 
 
Seniorenmorgen 
Op 10 april a.s. is er weer seniorenmorgen. We komen dan van 9.30 
tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeel-
te, we bidden en we zingen. De discussies zijn levendig. We beginnen 
met koffie en koek en aan het eind is er fris en een pastèchi. Zo ont-
moeten we God en elkaar. 
 
Onze zieken 
We wensen al onze zieken Gods onmisbare nabijheid toe. Dat wensen 
we toe aan zr. Hetty Lo-A-Tjong. Ze heeft te kampen met enkele ou-
derdomskwalen en is zwakker geworden. We zijn dankbaar, dat het 
beter gaat met br. D’arcy Lopes, de hulpprediker die regelmatig voor-
gaat in onze Emmakerk. Hij was behandeld in Colombia, maar is nu 
weer thuis. We wensen hem Gods kracht en zegen toe. 
 
Hulpprediker 
Zoals ik hierboven al schreef zal br. Hanco de Lijster de functie van 
hulpprediker op zich nemen. We zijn blij en dankbaar, dat hij dit wil 
doen. We wensen hem Gods zegen in deze bediening. Hij zal af en toe 
voorgaan in de diensten. 
 
Afscheid 
Op 5 maart j.l,. nam br. Jan Teeuwen afscheid van onze gemeente. Hij is 
gaan wonen bij zijn dochter op Saba. We wensen br. Teeuwen een ge-
zegende tijd toe op Saba. We bedanken hem voor alles wat hij gedaan 
heeft voor de VPG. Hij was jarenlang adviseur van de Kerkvoogdij. 
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Nieuws Jet 

Als ik maar geweten had 
Ons leven is in menig opzicht net als een reis… Ten einde vόόr je het 
weet! Niemand weet precies hoe lang zijn/haar leven zal zijn, maar het 
is meestal korter dan we verwachten. Wat is het leven? Een indiaans 
spreekwoord noemt het: ”Het schijnsel van een vuurvliegje in de 
nacht… de adem van een buffel in de winter”. 
God’s Woord zegt van de kortheid van het leven in Jakobus 4:14: “Een 
damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt”. Terwijl 
we toch wéten, dat het leven kort is, blijven we vaak in gebreke om 
prioriteiten te stellen. We klungelen wat met onze ‘bundels’ van 
bezigheid en vullen onze tijd met onnodige dingen. Bij mijn ”Oom 
Chinees” op de hoek zie ik bij het voorbij rijden, altijd 2 mannen zitten 
en ik denk dan: ”Mannen, kerels, ga toch wat doen. Ik zou die tijd van 
jullie heel goed kunnen gebruiken; invullen.” 
We denken vaak: ”morgen zal ik meer tijd nemen om met mijn 
kinderen bezig te zijn en meer tijd voor mijn naaste”. Maar als “morgen 
komt, zijn de kinderen volwassen en ouders en vrienden heengegaan. 
We zeggen ook: ”Morgen zal ik meer tijd besteden voor de Here – 
voor Zijn Woord en Zijn werk. Plotseling kόmt dat ‘morgen’ en wij 
zien Hem van aangezicht tot aangezicht. Zullen wij dan ‘morgen’ voor 
Hem staan en net als Jose, Pedro, Marita, moeten zeggen: ”Als ik maar 
geweten had dat de reis zό kort zou zijn…”? 
 
Diensten 
In de Dienst van 26 februari was de EBG kerk, of te wel 
Maranathakerk weer te gast bij ons. Het was weer de dag van de  
jaarlijkse Gran Marcha. Altijd gezellig, samen kerken, luisteren naar 
God’s Woord, samen zingen. Ze namen hun Jeugdkoor mee, hun 
drummer en drumstel, nog meer sfeer. Goed gedaan jongelui!! Komen 
jullie volgend jaar weer mee naar de Emmakerk? Doen hoor! 
In de Dienst van 19 maart legde Clifford Jon Pietersz Belijdenis van zijn 
geloof af en werden zijn dochtertjes Scarlett Sky en Jenna –Marie 
Dawn gedoopt. 
 
Jongelui 
Het schooljaar begint op te schieten. Jullie zitten in de tweede helft. 
Straks hebben jullie vakantie en jullie tweede rapport. Heel belangrijk 
hoor!Telt mee! 
Jullie hebben vast nog proefwerken voor de boeg. Zet ‘m op! Elk 
puntje telt! 

Potluck 
Op zaterdag 11 maart hadden we een POTLUCK middag in de 
Flamboyant. Iedereen kon een hapje meenemen, drinken of wat 
lekkers. We hadden een rijk gevulde tafel. Daarbij was er Karaoke en 
gezelligheid. Er wordt steeds aan mij gevraagd wanneer we de Potluck 
herhalen. Komt weer eens aan de beurt. Lieve mensen, bedankt voor 
jullie bijdrage aan die gezellige middag met elkaar. 
 
Lieve mensen, middenin de Vastentijd, Veertigdagentijd. Vergeet u uw 
naaste niet? U kunt nu nog een paar dagen vasten, goed plan! 
Voor straks Goede, Stille Week, Bezinnning over wat onze Here Jezus 
voor ons gedaan heeft. U kunt het vinden in uw Bijbel. 
Daarna Goede, Gezegende en Vrolijke Paasdagen met elkaar. Bon 
Pasku Resurekshon!! (Opstanding). 
Warme Paasgroeten van de Kerkenraad, 
 
Jet Baank. 

Belijdenis en Doop 

Karaoke tijdens de Potluckmiddag 

In het zonnetje 
Op 12 maart j.l. werd onze organist zr. Jeanette Kroes in en na de 
dienst in de Fortkerk in het zonnetje gezet. Er was een mooi artikel 
over haar verschenen in de Amigoe. De Kerkvoogdij bood haar een 
originele dakpan van de Fortkerk aan. Een week eerder was ze al in het 
zonnetje gezet in de Emmakerk. Dit naar aanleiding van het feit, dat ze 
88 jaar was geworden. We danken haar voor haar orgelspel. Nog bijna 
elke zondag speelt ze in onze diensten. We wensen haar Gods zegen 
toe in haar leven, gezondheid en kracht. 
 
Afgetreden 
Op 1 april j.l. is zr. Rianne Plaisier afgetreden als diaken. Dit vanwege 
het verstrijken van haar ambtstermijn. We bedanken Rianne voor haar 
inbreng in de wijkkerkenraad en de diaconie. We wensen haar sterkte 
in haar werk en Gods zegen op haar verdere weg. 
 
Jubileum 
Op 26 maart j.l. bestond de gemeente van de Ebenezer church 88 jaar. 
Dit jubileum werd gevierd in de zondagse eredienst van die datum. We 
feliciteren onze zusterwijkgemeente van harte en wensen haar Gods 
zegen toe voor de toekomst, alsmede een nauwe samenwerking in 
VPG-verband. 
 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh 
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Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter:  
Sigma Wiel  tel: 693 2612 
         514 7833 
Secretaris:  
Vacant 
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 

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 

Jubileum VPG Bonaire 
uitvoeren. (Aspirant) ambtsdragers klagen er vaak over, dat ze dat niet 
precies weten. Het is ook belangrijk, dat we erover nadenken hoe we 
jongeren kunnen bereiken, hoe we hen vertrouwd kunnen maken met 
geloof en kerk. Dit wordt gedaan in de zondagsschool en de 
jongerencatechese. Op het ogenblik geeft de jeugdpredikant catechese 
en begeleidt ze de leiders van de kindernevendienst. Maar het gaat er 
ook om, dat volwassenen geestelijk grond onder de voeten krijgen, dat 
ook zij toegerust worden. Vandaar dat er in onze gemeente 
Bijbelstudiegroepen zijn. Ook kan het consistorie kerkelijke gebruiken 
tegen het licht houden. Nu is het wel zo, dat ze in de drie 
wijkgemeenten verschillend zijn, want elk van de drie wijkgemeenten 
heeft een verschillende achtergrond. En dat is op zichzelf niet erg. Maar 
kennen we de inhoud en betekenis van sommige gebruiken wel? En zijn 
sommige gebruiken nog wel functioneel? 
In het rijtje van mogelijke zaken, waarover het consistorie kan 
adviseren, behoren ook de huisbezoekregelingen. Voor zover ik weet 
doen de ouderlingen niet of nauwelijks huisbezoeken. Er wordt minder 
aan pastoraat gedaan dan wenselijk is. Nu is het wel zo, dat sommige 
gemeenteleden voor een pastoraal bezoek daarvoor open staan, 
andere niet. Het consistorie zou ook kunnen adviseren over het 
houden van gemeenteavonden. Nu komen daar meestal weinig mensen 
op af. Hoe zou daar verandering in gebracht kunnen worden? Hoe zou 
de betrokkenheid van de gemeenteleden vergroot kunnen worden? 
Op zichzelf zijn er taken genoeg voor het consistorie. Af en toe buigt 
de Centrale Kerkenraad zich over de taken van het consistorie. De 
discussie hierover is dus actueel. De taak van het consistorie, zoals dat 
beschreven wordt, omvat dus meer vorming en toerusting en 
pastoraat dan vermaan en tucht. 
Overigens is in onze VPG het toezicht over de predikanten en de 
andere ambtsdragers een taak van de Centrale Kerkenraad. Het 
opzicht over de leden van de wijkgemeente is opgedragen aan de 
wijkkerkenraad. 

 
Bronnen: 
Art. Consistorie, in: F.W. Grosheide e.a. (red.), Christelijke 
Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk I, Kampen [1925], p. 501 
H. Berkhof, Geschiedenis der Kerk, Nijkerk 2 [1941], p. 184v. 
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Kampen 1997 
Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland, 
Zoetermeer 2003 
H.A. Speelman, Biecht en boete bij Calvijn, in: Terdege, 29 september 
2010, p. 32-35 (www.digibron.nl) 
Kerkorde van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, 
2013 
Consistorie (www.hervormdede.nl) 
Consistorie (www.hgtholen.nl) 

Een van de bedieningen van onze Diaconie is om ervoor te zorgen dat 
de giften die wij van u ontvangen bij mensen terecht komen die het 
het hardste nodig hebben. Een van onze doelgroepen zijn de gezinnen 
die voedselpakketten ontvangen. Wij streven ernaar om één keer per 
maand, op een zondagmiddag, deze gezinnen uit te nodigen om uit uw 
giften een keuze te maken van wat zij nodig hebben. Gelukkig is er 
dankzij uw hulp veel om weg te geven. 
Ondanks dat komt het voor dat men opzoek is naar goederen die wij 
niet op voorraad hebben. De laatste tijd wordt er vaak gevraagd naar 
keukengerei. Pannen, bestek, borden, kopjes, kommen en glazen. 
Een elektrische stoof, of waterkoker. Ook hebben enkele gezinnen 
stoelen en tafels nodig. Zowel voor de eetkamer als de zitkamer.  
Bedden en klerenkasten vinden ook altijd dankbaar aftrek. 
Mocht u iets kunnen missen, neem dan contact met mij op via celnr 
510-4753.  Hartelijk dank. 
Namens de Diaconie, Hanco de Lijster. 

Vervolg van pagina 4 

Op 12 maart j.l. bestond onze zustergemeente in Bonaire 170 jaar. Dit 
werd gevierd in een zondagse eredienst op die datum in de kerk van 
Kralendijk. We feliciteren de gemeente van Bonaire van harte met dit 
jubileum. We wensen haar Gods zegen toe voor de toekomst. 
Ik verwijs u in dit verband naar het artikel van mijn hand, dat in april 
2011 verschenen is in VPG-nieuws, getiteld “Het ontstaan van de 
Protestantse Gemeente op Bonaire”(p. 1v.). 
Het kerkje in Rincon is mooi opgeknapt. Daar worden elke zondag om 
8.30 uur kerkdiensten in het papiaments gehouden. De diensten in 
Kralendijk zijn in het Nederlands. 
H.V. 
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Op 11 maart was er in de Fortkerk een ambtsdragersdag met als 
thema: De Jeugd is NU! De leiding van deze ochtend was in handen 
van ondergetekende, ik werd hierbij terzijde gestaan door ds. Peter 
van Bruggen die een presentatie gaf over het jeugdwerk in Belgie. De 
ochtend begon met een schriftlezing uit de Torrie van Mattie, de Bijbel 
in straattaal en werd gevolgd door een presentatie van ds. Marielle 
Berends. De slogan van veel jeugdwerk is: de jeugd is de toekomst! 
Om het voortbestaan van de kerk te kunnen garanderen, is het nodig 
dat de jongere generatie te zijner tijd de plaats van de oudere 
generatie inneemt. Maar we kunnen allemaal zien, dat het aantal 
jongeren ver achterblijft. Onze kerken vergrijzen. Ze zijn in de marge 
van de samenleving terecht gekomen. Sociologen stellen dat van een 
nieuwe generatie niet te verwachten valt dat ze de huidige generatie 
vervangt. Dat is best even slikken. Want wij zijn gehecht aan onze 
vorm van kerk-zijn en het doet pijn als we merken dat wat voor ons 
goed was, door de jeugd niet meer wordt begrepen of opgenomen. 
We willen graag behouden wat we hebben. Maar in de 
kerkgeschiedenis heeft de kerk zich altijd vernieuwd. We vieren dit 
jaar 500 jaar reformatie, het principe Ecclessia Semper Reforma echter, 
houdt in dat de kerk blijvend moet nadenken over het waartoe waar zij 
in de wereld is geroepen.  
Praktische theologen zien nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Naast de 
officieel georganiseerde kerken, ontstaan andere kerkplekken. Mensen 
uit de gevestigde kerken zoeken actief en heel bewust contact met 
mensen die niet kerkelijk zijn. Dat is op zich niet nieuw, ook de 
Ebenezerchurch doet dit al jaren, door het jeugdwerk in de wijk, met 
de jeugdclubs Watermelon en Next Generation en de Miss Lee 
Foundation die activiteiten organiseert voor de mensen in de wijk. Wat 
nieuw is, is dat steeds meer theologen pleiten om deze 
buitenactiviteiten ook kerk te noemen. Zij zijn geen opstapjes om 
mensen binnen te halen. De ontmoeting van mensen die zich op een of 
andere manier met de Schrift en met Christus verbonden weten, 
volstaat. Centraal staat een verbondenheid met Jezus en met elkaar. 
Dit stijgt boven het lidmaatschap van de institutionele kerk uit. Waar 
geloofservaringen gedeeld worden, daar is kerk. Dat betekent dat de 
jeugdactiviteiten die wij organiseren voluit kerk zijn. En dat ze niet 
slechts bedoeld zijn om jongeren bij die vorm van kerk te houden die 
voor ons zo vertrouwd en ook dierbaar is. Het jeugdwerk is een eigen 
vorm van kerk. Misschien zien we jongeren niet iedere zondag, toch 
zijn zij wel bezig met geloof, op hun eigen manier. Waar verbinding 
tussen geloof en het dagelijks leven tot stand komt, daar is kerk. Dan 
zijn de godsdienstlessen op onze protestantse scholen ook een vorm 
van kerk. 
Het nadenken over jeugd en kerk werkt als een boemerang. Waar 
staan we als kerk voor? Waarom zijn we kerk en waarom gaan we 
naar de kerk? Wat willen we eigenlijk doorgeven aan onze kinderen, 
aan de generatie die na ons komt? We hebben met elkaar een 
‘waardenspel’ gespeeld om daar wat beter achter te komen. In groepen 
zijn we uiteengegaan en hebben we gediscussieerd over waarden die 
we belangrijk vinden voor onszelf en voor de kerk. Courage werd veel 
genoemd, Durf, om te kunnen veranderen, om te kunnen anticiperen 
op de maatschappij. Maar ook liefde, tolerantie, spiritualiteit, passie en 
communicatie werden meerdere keren genoemd. Na de pauze hebben 
de groepen zich gebogen over een praktijksituatie waarin een nieuwe 
vorm van kerk-zijn voor jeugd is geintroduceerd in een PKN-kerk in 
Nederland. Wat kunnen wij als VPG-kerken hiervan leren en zou deze 
vorm ook passen in onze eigen kerken? Daar werd positief op 
geantwoord, de discussie over jeugd en kerk is hiermee zeker niet ten 
einde. Het blijft een doorlopend proces om je als kerk af te vragen 
waar je voor staat en wat je wilt doorgeven, te beginnen bij onze eigen 
kinderen. In de vergaderingen van de Centrale Kerkenraad zal deze 
discussie over kerk-zijn anno nu daarom doorgaan. 
We mogen met een nieuwe blik naar de cultuur, de Bijbel en naar 
Jezus kijken. We kunnen de tegenwoordigheid van God niet opsluiten 
in kerkplekken. We kunnen wel woorden zaaien die uit kunnen waaien 
en ontspruiten op ongekende plekken! 

Ambtsdragersdag 
Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

The situation of the Middle East calls for collective efforts by 
ecumenical partners to achieve peace and justice at local, national, 
regional and international levels. Major problems in the region include 
armed occupation of territory, denial of human rights and national 
aspirations, failures to implement the rule of law at the national and 
international levels, various forms of extremism and intolerance, and 
nuclear proliferation in Israel and Iran. Interlinked with these is the 
question of control of energy resources. 

The WCC is accompanying its member churches in the region, 
especially in Egypt, Syria and Iraq, where the recent dramatic, violent 
developments have endangered the Christian presence and witness. It 
has maintained attention on the Israeli-Palestinian conflict, and 
supported United Nation resolutions and other efforts for a peaceful 
and just settlement of that conflict. 

The WCC attempts to broaden and deepen churches' work for just 
peace in the Middle East. It is committed to building their capacity to 
witness to peacemaking, undertake advocacy work at the local and 
national levels, and influence the policies of the major global and 
regional powers. It attempts to ensure that the core rationale for 
church strategy in the region is known and used by interested member 
churches around the world. 

Collective policy development and coordinated ecumenical action 
focus on inter-religious relations, diakonia, overcoming violence, and 
public witness. Project stakeholders and staff mobilize church leaders 
and members to express their faith through concrete actions for a just 
peace. Advocacy and media work aim to strengthen the position of the 
churches in the region. 

By establishing an Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) as 
a global advocacy network of churches in North and South with shared 
responsibility for broadening and deepening church actions for peace, 
the WCC hopes to help bring about policy changes in the Middle East, 
and especially in the Israel/Palestine conflict. 

The Jerusalem Interchurch Centre (JIC) functions as a 
coordination point for ecumenical action in and for Jerusalem and its 
churches. A joint project of the Jerusalem churches, the WCC and the 
Middle East Council of Churches, the centre is to provide timely and 
regular information, analysis and reports to the ecumenical community, 
and strengthen local churches' capacity for diaconal work as well as 
local ecumenical and inter-faith relations. 

Inaugurated in August 2002, the mission of the Ecumenical 
Accompaniment Programme in Palestine and Israel 
(EAPPI) is to accompany Palestinians and Israelis in their non-violent 
actions and concerted advocacy efforts to end the occupation. 

 

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 

Solidarity with churches in the 
Middle East 
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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 

From our Preses 
 Br. Ralph L. James 

During its meeting on Monday, February 6th 2017, the Central Church 
Board of the United Protestant Church (UPC) decided, based on a 
request by the Local Church Board of the District Emma Kerk 
followed by a recommendation of the Ministry, to appoint Brother 
Johannes Cornelis de Lijster (b.k.a. Bro. Hanco de Lijster) as a Local 
Preacher of the United Protestant Church. Bro. de Lijster has been 
associated for many years with the United Protestant Church, where 
he has been active in various capacities in UPC. 
 
Bro. Hanco's journey with Christ started when he, at the age 
of seventeen years during a Worship Service in the Emma Kerk, 
consciously took the decision to accept Jesus Christ as his Lord and 
Savior. After his parents left for the Netherlands in the middle of 1972, 
Bro. de Lijster stayed back on Curacao.  After having completed his 
secondary education, he started his professional career at a Computer 
Company on the island.  
Bro. de Lijster can look back at a long and very successful professional 
career during which he worked at and with various businesses here on 
Curacao.   
His interest for law has led him to setting up of his own company 
which renders legal services in a number of areas.  
 
Although a strong believer, over the course of the years Bro. Lijster’s 
Church attendance started to slip. Inspired by his wife, daughter and 
his son-in-law, after some time he found his way back to Church. He 
felt the urgent call to lend a helping hand to achieving Christ’s Mission 
here on Curacao and in May 2008 he took the decision to return back 
home, back to the Emma Kerk.  
Bro. de Lijster has been dedicating much of his time and talents to 
various UPC activities and as such occupied various positions such as 
past Deacon of the Emma Kerk and past Preses of the United 
Protestant Church. Bro. de Lijster still dedicates much of his time to 
volunteer work, providing much needed clothing and other 
commodities to the needy. He also organizes weekly meetings with 
fellow believers at his home to study the Word. Bro. de Lijster is also 
an active member of the editorial team of the UPC News. 
  
He is well read when it comes to the Word. He has read many books 
which are dedicated to Scripture readings, preaching and homily. His 
interest to bring the Word led to him following Theology Classes via a 
distant learning program at the Evangelical College in Zwijndrecht, The 
Netherlands. He also took various other Bible related and Theology 
courses over the past years. It is interesting to mention that Bro. de 
Lijster also studies Greek and Hebrews in his free time. 
 
Notwithstanding the fact that Bro. de Lijster will be functioning 
primarily as a Local Preacher of the Emma Kerk, as a Local Preacher of 
the UPC he will also be conducting Praise & Worship Services in both 
the Fort Kerk as well as in the Ebenezer Church.  

During the Worship Service on Palm Sunday April 9th 2017 in the 
Emma Kerk, which will be led by Rev. Hans Végh, Bro. de Lijster will 
officially be commissioned and installed as a Local Preacher. The 
Central Board of the UPC is very happy that Bro. de Lijster has whole 
heartedly embraced the calling to serve God in this new capacity and 
Pray that the Almighty God will rain His Blessings in Abundance over 
Bro. Hanco de Lijster as he embarks upon this new journey to help 
further Christ's Mission here on Curacao.  
 

 
On the picture Bro. 
Hanco de Lijster is seen 
receiving the letter 
from the Preses of the 
UPC, Bro. Ralph L. 
James, in which letter 
he is informed of the 
decision of the Central 
Church Board to 
appoint him as a Local 
Preacher of  the 
UPC. The picture was 

taken in front of the main entrance of the Emma Kerk. 
 
In closing, on behalf of the Central Board of the United Protestant 
Church I would like to make use of this opportunity to extend hearty 
congratulations to the Ebenezer Church which at the time of the 
publication of this edition of the VPG News would have 
commemorated its 88th year anniversary on Sunday March 26th 2017 
during a special Praise and Worship Service.  
 
 
 
 
 
 
In Hebrew the meaning of the name Ebenezer is: Rock or stone of 
help. In the Old Testament we read that Samuel gave the name 
Ebenezer to a stone set up in recognition of God's assistance in 
defeating the Philistines. See 1 Samuel 7:12. Then Samuel took a 
stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, 
saying, “Thus far the LORD has helped us.” 
 

 

 

 

 

 

 
And indeed the good Lord has certainly sustained the Ebenezer 
Church over the past decades and continues to do so up to today.  
The Ebenezer Church, which in November this year will be 
commemorating its 80th year of being integrated in the United 
Protestant Church of Curacao, has remained steadfast in proclaiming 
the Word of God, while experiencing many social, cultural and 
economical changes in the community in which it operates. 
The Central Board of the UPC congratulates the Ebenezer Church 
with this significant milestone and looks forward to its continued 
contribution in pursuing the Mission of the wider United Protestant 
Church of Curacao. To the entire Ebenezer Family I say: Be Blessed. 
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Nieuws van de Jeugdpredikant 

God en het lam 

Het is de zesde dag van de Schepping. Het wordt avond, het werk zit 
erop. Stel je voor dat je God kunt zien zitten op zijn troon, terwijl Hij 
tevreden kijkt naar al zijn schepselen aan zijn voeten, die blij en 
tevreden zijn met hun plaats in Zijn goede Schepping. 
En toch klopt er iets niet. 
Want helemaal beneden, op een van de onderste treden van Gods 
troon, ligt het lam. En het lam kijkt zo droevig op naar zijn Schepper, 
dat God met ontferming wordt bewogen. Want zo is God. 
“Mijn beste lam”, zegt God, “Waarom ben je zo droevig, terwijl al mijn 
andere schepselen blij en tevreden zijn met hun plaats in mijn goede 
schepping?” 
“Ach, mijn God”, zegt het lam, “Hoe kunt u verwachten dat ik blij en 
tevreden ben, als u ziet hoe zwak en kwetsbaar ik ben. Al uw andere 
schepselen hebt u iets gegeven om zichzelf te beschermen als ze 
worden aangevallen. De een heeft spitse horens, de ander scherpe 
klauwen, weer een ander vervaarlijke tanden. De een heeft vleugels om 
weg te vliegen, de ander kan hard weglopen of wegduiken in de diepte 
van de zee. Maar mij heeft u niets gegeven. 
“Mijn beste lam”, zegt God, “Het is heel goed dat je me dit vertelt. En 
je hebt gelijk. Je hebt gelijk, en daarom zal ik je geven wat je vraagt. 
Zeg het maar: wil je spitse horens, wil je scherpe klauwen, wil je 
vervaarlijke tanden? Zeg het maar, en ik zal het je geven.” 
“Ach nee, mijn God”, zegt het lam, “Dat is eigenlijk niet wat ik van u 
vraag. Ik zou geen wapens willen waarmee ik anderen pijn kan doen. 
het enige dat ik van u vraag is iets om mij staande te houden als ik 
word bedreigd.” 
“Je bent een wijs en verstandig lam”, zegt God, “Dat je dit van mij 
vraagt. En ik weet het goed gemaakt. ik geef jou de drie sterkste 
wapens waarmee je je staande kunt houden te midden van alles wat in 
jouw leven gebeurt.” 
“Mijn beste lam, ik geef jou: zachtmoedigheid, toewijding en geduld. 
Zachtmoedigheid, toewijding en geduld – daarmee zul je het redden.” 
 
Dit mooie sprookje, afkomstig uit het Jodendom, heeft Melissa van de 
Laar voorgelezen tijdens de jeugddienst op 19 maart in de 
Ebenezerchurch. Het sprookje sloot mooi aan bij de negen vruchten 
van de Geest die Paulus noemt in Galaten 5:22-23. Negen 
richtingaanwijzers naar God. De VPG-jeugd heeft in deze feestelijke 
jeugddienst de richtingaanwijzers gepresenteerd die zij zelf hebben 
gemaakt, van drijfhout. Het zijn twee mooie, vrolijk gekleurde 
richtingaanwijzers geworden, waarop het woord Love opvallend vaak 
terugkwam. Daarom was de evangelielezing ook gekozen uit Johannes 
14, waar Jezus de leerlingen een nieuw gebod geeft: heb elkaar lief. 
Onze richtingaanwijzers waren een knipoog naar de vele drijfhouten 
richtingaanwijzers die we hier op Curacao zien, we hebben ze 
nagemaakt en zo het thema van de dienst – Driftwood - letterlijk 
genomen. Maar een mens kans zich ook op drift voelen. Toen ik op 
een van onze wandelingen bij Boca Patrick stond, zag ik hoe de kracht 
van de zee het hout optilt en weer neersmijt. Wat dat betreft is de 
Engelse naam Driftwood, treffender dan het Nederlandse Drijfhout, 
want de golven gaan niet bepaald zachtzinnig met het hout (en ander 
aangespoeld materiaal) om. Daarom hebben we ook psalm 42 gelezen, 
waarin vers 8 staat dat de golven zwaar over de dichter heen slaan. De 

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 

kerk was goed gevuld en we hebben prachtige liederen gezongen. De 
Jeugdraad is dankbaar voor deze mooie en geslaagde viering. 
In de nacht van 15 op 16 april, de Paasnacht, organiseert de Jeugdraad 
een Paaswake. Om 9 uur begint de Paaswake met een dienst in de 
Emmakerk. Ds. Hans Vegh en ik zullen deze dienst leiden. De jongeren 
blijven dan in de kerk en we gaan waken. We staan stil bij het lijden dat 
onze Heiland moest doorstaan voordat het Licht van Pasen pas echt 
kon doorbreken. Het zal best moeilijk zijn om wakker te blijven, ook 
voor mij en de andere jeugdleiders. We hebben in ieder geval een 
programma gemaakt, zodat we onszelf wakker kunnen houden. Rond 
het ochtendgloren eten we met elkaar een Paasontbijt, daarna kan een 
ieder Pasen vieren in de eigen kerk. Je kunt je opgeven bij mij, of bij 
tante Milla, tante Farida en tante Wilma. Neem gerust een deken en 
kussen mee, dan kun je even liggen als het waken moeilijk wordt! 
Hartelijke groet, 
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg 
 
Programma Paaswake 
9:00 p.m. kerkdienst 
10:00 p.m.  iets eten en  drinken, uitleg van de avond 
11:00 p.m. eerste deel bekijken van The Passion, in groepjes uiteen 
om erover door te praten 
12:00 p.m. workshop: bloemen maken om het dode kruis tot bloei te 
brengen 
01:00 a.m. tweede deel bekijken van The Passion, in groepjes uiteen 
om erover door te praten 
2:00 a.m. workshop: Pasen verbeelden (schilderen) 
3:00 a.m. derde deel bekijken van The Passion, in groepjes uiteen 
om erover door te praten 
4:00 a.m. spel 
5:00 a.m.  zitten, zingen, naar muziek luisteren 
6:00 a.m.  ontbijttafel gereed maken 
6:30 a.m.  ontbijten 
7:30 a.m. afsluiten 
8:00 a.m. naar huis 
 
Activiteiten Jeugdraad 2017 
2 Januari: Nieuwjaarsduik 
25 februari: voorbereiding VPG-Jeugddienst 
11 maart: voorbereiding VPG-Jeugddienst 
18 maart: generale repetitie VPG-Jeugddienst 
19 maart: VPG-Jeugddienst in Ebenezerchurch 
15/16 april: Paaswake in de Emmakerk 
26 mei: (Hemelvaart)speurtocht en BBQ bij ds. Marielle 
10 juni: voorbereiding VPG-Jeugddienst  
17 juni: voorbereiding VPG-Jeugddienst 
24 juni: generale repetitie VPG-Jeugddienst 
25 juni: VPG Jeugddienst in de Emmakerk 
15 juli Baaidag (afsluiting Ebenezer Vakantieplan) 
2 september: Baaidag (start nieuwschool-/kerkjaar 
7 oktober: Filmavond in de Fortkerk (Reformatie/Hervormingsdag) 
4 november: voorbereiding VPG-Jeugddienst 
18 november: voorbereiding VPG-Jeugddienst 
25 november: generale repetitie VPG-Jeugddienst 
26 november: VPG-Jeugddienst in de Fortkerk 
9 december: voorbereiden Herdertjestocht 
16 december: Herdertjestocht  

De Jeugddienst in de Ebenezer Church 
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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. 
 


