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De kerk, een huis voor de ziel
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg

1
Als kerk willen wij gastvrijheid uitstralen. Mensen
worden van harte uitgenodigd om onze vieringen
bij te wonen, om actief mee te doen aan de activiteiten die we organiseren. Iedereen is welkom, de
kerkdeuren staan open. We staan er daarbij nauwelijks bij stil hoe haaks deze vorm – de mensen zijn
welkom, maar ze moeten wel naar óns toekomen staat op de beginperiode van de christelijke gemeente. In dit artikel wil ik u meenemen naar die
beginperiode, om zo te ontdekken wat wij hiervan
kunnen leren. Dit artikel is een verdiepend vervolg
van wat op de Ambtsdragersdag is besproken en
waarover ik in de vorige VPG-nieuws heb geschreven. Als kerk worden
we niet opgeroepen
om mensen binnen te
halen, maar om bij
mensen te zijn.
Huisgemeenten
De eerste christenen
kwamen samen in het
huis van één van de
leden van de gemeente. Gedurende de eerste driehonderd jaar
hebben christenen in
de privésfeer, bij mensen thuis, een ruimte
gehad om er te kunnen bidden, zingen, eten en dopen. Mensen met heel verschillende achtergronden
kwamen samen in een woonhuis, waar in een liturgische setting de teksten van de bijbelse geschriften
werden gelezen. De eerste kerkplekken waren niet
heel groot. Opgravingen hebben aangetoond dat
men gebruik kan hebben gemaakt van de eetzaal
van het huis, of van het atrium, een soort binnenplaats. Beide ruimten konden niet meer dan veertig
mensen bevatten.
Kapernaum
Jezus verbleef regelmatig bij mensen thuis, soms
zondert Hij zich af in een huis (Marc.7:17,
Marc.9:28, Marc.10:10). Waarschijnlijk hebben zich
in zijn dagen reeds kleine groepen gevormd die of

in de woonkamer of in de binnenhof van het huis
samenkwamen. Het huis van Petrus wordt een belangrijke uitvalsbasis voor het rondtrekken en verkondigen van de komst van Gods Koninkrijk. Gaandeweg werd dit het huis van de ‘nieuwe familie’ van
Jezus, waar Godservaringen met elkaar konden worden gedeeld. Het huis van Petrus staat aan de basis
van de latere kerk. In Kapernaum zijn de fundamenten van Petrus’ huis nog te zien. Uit opgravingen
wordt duidelijk dat al in de tweede helft van de eerste eeuw, dit huis een publieke ruimte was. Er kwamen christenen samen, zij gebruikten deze ruimte als
kerk. In de wanden zijn inscripties gevonden met de
woorden:
‘Jezus’,
‘Petrus’ en ‘Amen’. Boven het huis van Petrus
is in 1990 een Franciscaanse kerk gebouwd.
De Franciscaanse kerk
heeft een achthoekige
vorm. In deze zelfde
vorm werd in de vijfde
eeuw een Byzantijnse
kerk rondom het huis
van Petrus gebouwd,
waarvan de resten onder de huidige kerk nog
zichtbaar zijn. Als je
door de glasplaat naar
beneden kijkt, zie je het huis van Petrus.
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Vervolg hoofdartikel van pagina 1
Huisgenoten van God
We zien dat het begin van de kerk begint in woonhuis, het huis van
Petrus is (letterlijk) de rots, het fundament waarop Christus’ kerk gebouwd zal worden (Matt.16:18). Maar niet alleen Petrus bouwt verder
op het fundament van Jezus’ onderricht en woorden, de apostel Paulus
doet dit ook. De huisgemeente is een ‘huis’ (oikos), ze is een tempel
waar, te midden van hen, de Geest van God woont (1Kor.3:16;
2Kor.6:16). Deze tempel is niet af. Het woord bouwen (oikodomeoo)
dat Paulus vaak gebruikt voor de opbouw van de geloofsgemeenschap,
betekent: tot een huis maken, een verder bouwen op het fundament
dat is gelegd door Christus.

Bericht uit Bonaire
Er is weer een predikantswisseling in de Protestantse Gemeente van
Bonaire. Op 16 april nam ds. Gerard van der Klis afscheid. Hij was een
paar maanden op Bonaire. Vanaf 30 april zal ds. Ben Hengeveld weer
voor een paar maanden in de gemeente werken.
We wensen de gemeente van Bonaire Gods zegen op haar weg.
H.V.

‘Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de
heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit
het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem,
de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God
woont door zijn Geest (Ef.2:19-21).
De huisgenoten van God vormen een unieke verzameling van mannen
en vrouwen, kinderen en volwassenen, rijken en armen, zwakken en
sterken met verschillende etnische achtergronden, waarbij de sterken
een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de zwakken. Men
wil samenleven in de tegenwoordigheid van de Levende. Het is een
huis van aanbidding, dankbaarheid, zorg voor elkaar en het goede doen.
Onder de huisgenoten komt men in een andere zone terecht, waar
andere regels gelden en mensen op hun verantwoordelijkheid voor
elkaar worden gewezen. Uit dit huis worden mensen uitgezonden.
Nomadenspiritualiteit
Paulus’ uitleg over huis, bouwen, huisgenoten maakt inzichtelijk dat een
kerkplek geen statisch gebouw is, maar is opgebouwd uit een groep
mensen die zich door Christus wil laten gezeggen. Het hart van de
mens kan door het geloof een woning zijn van Christus. Het Johannesevangelie spreekt over ‘thuis raken en thuis zijn’ in de dimensie van
God; in Christus heeft God onder de mensen zijn tent opgeslagen. We
kunnen de tegenwoordigheid van God niet opsluiten in een statisch
gebouw, wij zijn zelf het bouwwerk. Wij zijn geneigd om bij ‘huis’ aan
een vaste verblijfplaats te denken, maar in de Bijbel wordt ‘huis’ veeleer tijdelijk opgevat. Wonen is als thuiskomen, maar niet voor altijd,
het is ook op weg gaan, want in de Bijbel is een ‘nomadenspiritualiteit
terug te vinden, een spiritualiteit van wisselende plekken, waarin God
met zijn volk meetrekt. In het wegtrekken en rondtrekken staat de
tent centraal, die telkens opnieuw wordt uitgespannen. Wonen is weggaan met God als steun in de rug. Zo bezien begint ons werk pas als
we de kerk uitkomen.
Tent opslaan
Deze terugblik naar het prille begin is behulpzaam om uit de kramp van
groei te geraken en kan negatieve gevoelens omtrent kerkkrimp doorbreken omdat de focus verlegd wordt. Instead of drawing people in to do
God’s work in the organisation itself, they need to send people out to do
God’s work in the world. Kerk ontstaat, de vorm kan veranderen met de
tijd, maar zij is allereerst Lichaam van Christus, volk van God, bouwwerk van de Geest. Getuige van de belofte dat God er zal zijn, temidden van een werkelijkheid die aan alle kanten tekort schiet. Die boodschap verandert niet, maar ze is niet vanzelfsprekend en de kerk zal
nieuwe wegen moeten vinden om de mensen met deze boodschap te
kunnen raken, om bij de mensen de tent op te slaan, in hun zoeken
naar zin en geluk, in hun nood en in hun schuld. Opdat wij bezield kerk
kunnen zijn, een huis voor de ziel.
Bronnen:
Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor
binnen en buiten, 2011.
Schrift, tijdschrift over de Bijbel, nr. 272 (Petrus), 2014.
www.hoogtepunteninhetheiligeland.nl

Redactioneel
We zijn er trots op, dat het kerkblad 10 maal per jaar verschijnt. Door
middel van dit blad wordt u geïnformeerd over het wel en wee van
onze gemeente, over de activiteiten en achtergronden. Dit blad omvat
ook weer een hoofdartikel. Dit keer is het afkomstig van ds. Mariëlle
Berends, onze jeugdpredikant. De meditatie is geschreven door ds.
Peter van Bruggen.
Een kerkblad is onmisbaar voor een gemeente. We leven in het
informatietijdperk. Via allerlei kanalen komt er informatie op ons af.
We worden zelfs bedolven onder de informatie, veel meer dan
vroeger. Internet zal daar ook mede de oorzaak van zijn. Soms hoor je,
dat mensen moeite hebben om de informatie te schiften en te
scheiden, om er uit te plukken wat van hun gading is. We moeten altijd
keuzes maken en dat is soms moeilijk.
We hopen wel, dat u de tijd en de gelegenheid heeft het kerkblad te
lezen, ondanks het grote informatieaanbod. Overigens is ons kerkblad
ook op internet te lezen. Steeds meer mensen maken hiervan gebruik.
Dit om papier en inkt te sparen en de drukkosten te drukken. Ook uit
milieu-oogpunt is hier iets voor te zeggen. U vindt ons kerkblad op de
website van de VPG: www.vpg-curacao.com.
De Centrale Kerkenraad heeft zr. Lorna Kirchner benoemd als nieuw
redactielid. We verwelkomen haar in de redactie en hopen op een
goede samenwerking. Zij komt in de plaats van br. Desta Nisbet, die de
redactie verlaat. We danken hem hartelijk voor zijn inzet.
Ik wens u veel leesplezier.
Een hartelijke groet,
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie.
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den
Karibe Hulandes

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

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme
broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar
het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering
van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen
door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de
collecte.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij.
De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de
maand is de 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 21 Mei 2017
Schooluniformen

Mei 2017
ma. 1
di. 2
wo. 3
do. 4
vr. 5
za. 6
zo. 7
ma. 8
di. 9
wo. 10
do. 11
vr. 12
za. 13
zo. 14
ma. 15
di. 16
wo. 17
do. 18
vr. 19
za. 20
zo. 21
ma. 22
di. 23
wo. 24
do. 25
vr. 26
za. 27
zo. 28
ma. 29
di. 30
wo. 31

Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan/ Acts
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / Huan / John
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Handelingen / Echonan/ Acts
Handelingen / Echonan/ Acts
Handelingen / Echonan/ Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Handelingen / Echonan/ Acts
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Johannes / Huan / John
1 Peter / 1 Pedro / 1 Peter
Psalmen / Salmonan / Psalms
Handelingen / Echonan/ Acts
Handelingen / Echonan/ Acts
Handelingen / Echonan/ Acts
Johannes / Huan / John
Efesiers / Efesionan / Ephesians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Handelingen / Echonan/ Acts
Lucas / Lukas / Luke
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
Johannes / Huan / John
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
1 Samuel / 1 Samuel / 1 Samuel
Lucas / Lukas / Luke

14:1-14
2:40-47
2:4-25
30:7-32
23:1-6
10:1-10
34:1-15
34:16-31
6:8-7:8
7:9-34
7:35-8:1a
31:1-24
1:12-26
31:10-31
15:1-17
3:8-22
66:1-20
15:22-35
17:1-15
17:16-34
14:15-31
1:1-23
47:1-9
4:1-19
24:36-53
4:1-19
5:1-14
17:1-11
1:1-18
1:19-2:11
1:39-56

Juni 2017
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
Lorna ten Holt-Kirchner

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 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

24 Mei 2017,12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 4 juni 2017

do. 1
vr. 2
za. 3
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10

Numeri / Numbernan / Numbers
Numeri / Numbernan / Numbers
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan/ Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Matteus / Mateo / Matthew
2 Korintiërs / Korintionan / Corinthians
Handelingen / Echonan/ Acts
Matteus / Mateo / Matthew

11:1-15
11:16-35
7:32-52
2:1-21
104:1-18
104:19-35
28:16-20
13:1-13
15:36-41
10:1-15
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: per blokadvertentie NAf 60. Een
abonnement voor één jaar (10 edities) kost NAf 500,- per jaar. Een
advertentie in de rubriek VoorElkaar is gratis tot 25 woorden. Voor
meer woorden betaalt u een oplopend tarief.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
07-05
14-05
21-05
25-05

Rev. L Warren (HC)
Rev. L Warren (Mothers Day)
Women’s Group,
Sis. M. van der Bunt (Ascension Day)
10:00 a.m.
28-05 Rev. L Warren
04-06 Rev. L Warren (HC & Pentecost Day)

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
07-05
14-05
21-05
25-05

ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen Hemelvaart; dienst
dienst samen met de Emmakerk
28-05 Br. Hanco de Lijster
04-06 ds. P. van Bruggen (HA)

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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

07-05 br. Hanco de Lijster
14-05 ds. H. Végh Moederdag
21-05 ds. H. Végh Gemeentezondag Lagun;
dienst 10.00 uur
25-05 ds. P. van Bruggen Hemelvaart; dienst
Fortkerk
26-05 ds. H. Végh Zangdienst 19.30 uur
28-05 ds. Mariëlle Berends van Waardenberg
04-06 ds. H. Végh, (HA)

Radio Semiya 98,5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
06-05 ds. Peter van Bruggen
13-05 rev. Leander Warren
20-05 ds. Hans Végh
27-05 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
03-06 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 mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Theological institute in Berlin will focus on reforming theology, migrating church and
transforming society

5

There is urgent need of a specific pronunciation of the voice of Christians in Europe, adds Dr Uta Andrée, a GETI ’17 co-organizer at the
Academy of Mission at the University of Hamburg.
“Europe is in the focus of migration of people who hope for a better
life and most Europeans share values that deal in a differentiated way
with this phenomenon,” said Andree.
“We as the GETI '17 movement want to proclaim the gospel of justice
and hospitality, and strengthen young leaders of churches in Europe these may be from migrant parishes or from indigenous European
churches - in this vision.”
The first GETI was organized by the WCC at its 10th Assembly in
2013. The WCC is organizing a future GETI in Arusha, Tanzania in
2018, for which applications are now open.

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

WCC urges end to “culture of impunity”
in Syria
Apr 06, 2017
An upcoming Global Ecumenical Theological Institute (GETI)
in Berlin, Germany, has participants like Shahriar Ashrafkhorasani, from the Church of England, looking forward to an experience that will go beyond informative into transforming.
Thirty-two-year-old Ashrafkhorasani, originally from Iran but studying
in the UK, will join about 120 other students from 19 May to 1 June,
2017, for an ecumenical initiative for education and encounter for advanced theology students from all over the world who are studying in
Europe. Students will expand their European network of contacts and
strengthen the mutual perception of European and migration churches.
GETI ’17 is an initiative for ecumenical education in Europe and worldwide organized by the Conference of European Churches, and supported by several European churches, mission bodies and universities.
Participants will study under the orientation of three key themes: reforming theology, migrating church and transforming society.
"My theological approach is multidisciplinary, that is intellectual exploration through cross-pollination of various ideas, which can be both
informative and transformative; from destructive radicalism, and deradicalisation, to a positive and benign radicalism, as Jesus was both
radically inclusive and radically demanding of those who he encountered,” said Ashrafkhorasani, anticipating how deep the experience promises to be.
Part of a European pilgrimage
GETI ’17 is an integral part of European churches' response to the
World Council of Church’s (WCC) pilgrimage of justice and peace,
said Rev. Dr Benjamin Simon, who serves on the GETI ’17 organizing
committee and is professor of Ecumenical Missiology at the Ecumenical
Institute, Bossey.
“Our participants are people who are studying somewhere in Europe
but coming from the whole world,” Simon explains. “Now that we have our list of nearly 150 participants, we have nearly the whole World
represented in the GETI. It is fantastic.”
Simon believes GETI students and faculty view themselves as moving
together on a pilgrimage. “It is so important that the younger generation is fascinated by the idea of becoming one and becoming part of this
fellowship of churches, especially if they have not had any chance to
live in both diversity and unity.”

Apr 06, 2017
In the wake of news reports relaying an horrific chemical weapons attack in the Idlib Governance of Syria, World Council
of Churches (WCC) general secretary Rev. Dr Olav Fykse
Tveit called for a cultural shift in the region as he expressed
deep sympathy to the families of the victims.
Multiple news sources confirmed that more than 70 people have died,
including 20 children, in the village of Khan Sheikhoun.
“This attack and many other airstrikes have been targeting civilian populations, including vulnerable children and women,” said Tveit. “The
World Council of Churches believes that these attack, as well as so
many other war crimes, crimes against humanity and unbearable atrocities, are sadly still taking place against an innocent civil population
because the culture of impunity is maintained in Syria and the whole
region.”
Tveit urged the UN Security Council to put an end to this impunity by
investigating these crimes and establishing mechanisms of accountability
that will bring all those responsible to trial.
“The WCC expresses its deep sympathy with the families of the victims, and prays that God may grant them comfort and heal their
wounds,” concluded Tveit. “We also pray the God of justice and peace
to accompany the Syrian people in these critical and painful moments.”
Source: WCC News, World Council of Churches (www.oikoumene.org)
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
679 1992 cel
LeanderWarren@yahoo.com
Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

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

520 3015
733 1628
563 0557
512 4867
767 9068 res
737 0661

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

524 7036
666 6004
461 0949 res
511 8405

461 2950 res
514 6968

Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Margerie Mathew-Barry
This year is a year of celebration for the Ebenezer Church.
Throughout the year different activities will take place. The start
was the celebration of the 88th anniversary on March 26th. 2017. This is
the date that the lay preacher Br. Obediah (Obed) Anthony started
the Ebenezer Church 88 years ago.

Anthony in 1929 who started religious services for the English speaking
people from the Dutch Windward Islands and other Caribbean Islands.
Later the Ebenezer Church was finally incorporated in the United
Protestant Church of Curacao in 1937 after many discussions.
The word Ebenezer means ‘’Stone of help,’’ biblically based on 1
Samuel chapters 4 and 7. And quoting from these chapters: The
Philistines had smitten the Israelites at first but later the Israelites won
the battle. ‘’Samuel took a stone and set it between Mizpeh and Shen
and called it EBENEZER, saying. Hitherto hath the Lord helped us’
The name Ebenezer was proposed by the late bro. Oswald Wilfred
James one of the prominent Church leaders in those days.

Anniversary celebration
For this occasion a special service program was put together. We
were honored among others with the presence of our Governor Her
Excellency Mrs. Lucille George - Wout and her husband Mr . Herman
George. There was joyful singing, song and dance by the Watermelon
Group, the Young adults group presented a skit depicting the building
of the Ebenezer Church and the families that were involved, the
descendants of the families Sampson, James, Ten Holt and Gumbs. This
was a very special moment. The two eldest members of the Ebenezer
Church sister Iona Scot and sister Joyce Martina were recognized by
Rev. Leander Warren.
The sermon entitled “ Celebrating Our Life Together- Beyond Our
Heritage” was presented by the former Pastor of the Ebenezer
Church, Rev. Dr. Michael Jagessar.
Rev. Dr M. Jagessar and his wife Rev. Leonora Jagessar- Visser ‘t Hooft
served as pastors of the Ebenezer Church from 1995 to 1999.
Rev. Dr. Jagessar delivered a very eloquent and inspiring sermon
interspersed with anecdotes in his typical way. His sermon was based
on the scripture reading 1 Peter 2 : 1-10
The chair of the Ebenezer Church Bro. Desta Nisbeth presented an
interesting and commendable message which will be shared with you.
Chairman’s anniversary message
The observance of the 88th anniversary of the Ebenezer United
Protestant Church is an outstanding moment in the life of the Church.
The Ebenezer Church was founded by the late Bro. Obediah ‘’Obed’’

The Ebenezer Church community or family comprises an
intergenerational group of people of mainly Caribbean English heritage
located in the Steenrijk, Oranjestraat, Monte Verde and Cher Asile
community.
It sees itself as a multicultural congregation of multilingual members of
Caribbean English and Dutch ancestry and heritage.
The core values of Ebenezer are, joyous and sincere worship. Caring
and loving service, just and peace embracing ministry, mission of
reconciliation, pursuance of holistic, mission and people friendly.
Ebenezer’s position in the United Protestant Church is simply one of
the three congregations through the ministry and mission of the UPC
is manifested. Historically, Ebenezer’s charter was to provide spiritual,
moral, cultural and social nurture to the English speaking immigrants in
Curacao, but which over the years has been expanded to include
people of other linguistic and cultural heritage.
In a physical sense, Ebenezer consists of the church building, where the
community gathers for worship praise and thanksgiving and the Obed
Anthony Hall where community outreach programs and projects are
executed through the Miss Lee Foundation.
Ebenezer functions through a church board, the auxiliaries, special
service groups and the Miss Lee Foundation.
Ebenezer’s strategic goals are to function as an authentic Christian
community living according to the principle of Love for God and
neighbor as enjoined by Jesus Christ. To provide loving, caring,
sacrificial service that is life affirming, life supporting, life sustaining and
life protecting.
The goal on which Ebenezer is focused for the coming period and
towards which we are working is, Focusing on People to Promote
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Their Emotional, Material, Social and Spiritual Growth.
Throughout the years the Ebenezer Church was able to produce two
lay preachers in the persons of Sister Yvonne Isidora - Gumbs and
brother D’arcy Lopes. Both are doing a great job in bringing the
message in the three Churches of the UPC.
Likewise through hard and dedicated work for many years of our
youth leaders the church was able to produce quite a few professionals
among our young people in the field of Government, Education,
Medicine, Law, Accounting and Financial matters, for which we are
very proud and grateful.
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he would be very proud to know that today his children and
grandchildren are actively serving in this Church.
Indeed the good Lord has certainly sustained the Ebenezer Church
over the past decades and continues to do so up to today. Therefore
we can truly say, “We’ve come this far by Faith”.
As a family Church, in the past the congregation of the Church
comprised of parents, grandparents, children, grandchildren, cousins
etc. As was the case in most Caribbean homes, as a child attending
Church on Sunday morning and some times in the evening, with Sunday
school in between in the afternoon, was non-negotiable and became,
even if not willingly or voluntarily, a second nature.
Failure to respond to this second nature could have certain
implications, for instance not being able to go the theatre. In the
course of the years, as is the case with some other traditional
Churches, the Ebenezer Church has experienced the effects of social,
cultural and economic changes in our society.
One thing is for certain. After 88 years we are still worshipping in the
same building, sitting in the same pews as our parents, grandparents
and even great parents did. But more important and in spite of the
many changes in the Curacao community, the Church has remained
steadfast in proclaiming the Word of God. As such the Church still
pursues Christ’s Mission here on Curacao.

Anniversary celebration
Of late an attempt is being made to initiate a Young Adult Group with
the purpose to attract, equip and mobilize for service to the church
the 25-45 age groups which provides the thinking, the creativity, the
energy and major financial source for the church. This group is
intended to help the young people to grow spiritually and so deepen
their love for Christ and commitment to the church.

In November of this year the Ebenezer Church will be commemorating
its 80th year of being integrated in the United Protestant Church of
Curacao. It's my sincere hope and wish that the Ebenezer Church as an
integral part of the UPC will continue to infuse the Wider Protestant
Community with renewed energy and increased Faith as we continue
to carry out Christ's Mission here on Curacao as a Unified Protestant
Church, a Mission that reflects love and compassion for all who make
this beautiful island their home, especially the needy and socially
deprived.
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Margarita Elisah Hodge
The Miss Lee Foundation

To our corporate citizens, friends and the Congregations we are
grateful and thankful for their continuous support during all these
years.
A celebration as today provides us an excellent opportunity to revisit
our past and seek to understand the importance of the culture and
society of the day.
In so doing we are able to learn where we have come from, and
simultaneously, to receive some insights for the present and future
guidance.
As we celebrate this significant milestone in the life of our
congregation let us be mindful of those who have labored, their blood,
their sweat and their tears.
Let us be aware of the legacy that has been bequeathed to us; a legacy
of faith of fundamental values and of a way of life that could only make
us better people. Importantly as well, let us be mindful, to hand down
to our posterity, those essential values that are useful for individual
nation building.
On behalf of the Church Board I extend sincere and warm
congratulations to the church leaders, the Ebenezer Congregation and
may God’s Grace, Mercy and Peace be always with you.
On this festive occasion our member and Preses of the United
Protestant Church of Curaçao, Bro. Ralph James , also delivered a very
laudable speech entitled “Reflecting and moving forward”

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:
Today’s commemoration of the 88th Anniversary of the Ebenezer
Church has a personal significance to me as it was my late uncle
Wilfred Osborne James who gave the Church its name. I am sure that

Tel: 461-5036 or 518-5468
Adres: Oranjestraat 111
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. P. van Bruggen
Charlottestraat 6-8
Tel: 462 5045
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Ouderlingen
Zr. C. H. Gravenhorst
Br. H. B. Beaujon
Zr. M. Bakhuis
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus
Br. P.J. van Roon

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

747 7427
565 1574
461 5013
738 1725
tel. n.o.t.g.
685 3507

Diakenen
Zr. A. R.M. Petrona
Zr. José van Bruggen
Diaken met
bijzondere opdracht
Zr. B. Strampel
Kosteres
Zr. A.H. Palm

540 0865
462 5042

747 6627
462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Onze zieken
Met grote schrik en zorg werd zr. Nel-An van Eenennaam opgenomen
in het Sehos vanwege de gevolgen van een CVA. Bij de opname bleek
dat de ernst onvoldoende was ingeschat maar het herstel zette goed
in. Inmiddels is Nel-An weer samen met Johan thuis en aan de hand
van een intensief revalidatie programma hoopt Nel-An een haast volledig herstel te bereiken. Dat neemt niet weg dat grote vermoeidheid
optreden kan in het spreken en handelen. Samen gaan zij de weg van
groot geduld en vertrouwen in sterk geloof. Het echtpaar verheugt
zich in het vele meeleven en de lieve gebeden. We wensen hen sterkte
en Gods zegen!

het vele, maar voor het goede en we bidden dat God ons hierin de
weg zal wijzen. Later in Juni gaan we afscheid nemen van de vertrekkende kerkenraadsleden in deze overbruggingstijd hebben zij aangegeven naar vermogen te ondersteunen bij een optimale overdracht.

Na een heupfractuur moest mw. Winkel worden geopereerd en voor
verdere mobiliteit thuis revalideren. Op hoge leeftijd gekomen is het
lichaam kwetsbaar geworden, toch klinkt het getuigenis van een sterke
geest en optimistisch doorzettingsvermogen. Gelukkig is er voldoende
hulp in en aan huis en gaat het lopen en bewegen goed. Het zou fijn
zijn als de kerkgang weer mogelijk zal worden als daarvoor voldoende
kracht voor is. Zolang zijn we in hart en gebed verbonden.
Overleden
Op de hoge leeftijd van 82 jaar is in Miami overleden August “Chico”
Jonckheer na een lang ziekbed van afnemende krachten. Omringd door
die hem dierbaar waren kon hij stapsgewijs afscheid nemen. Bij de uitvaart kon gememoreerd worden welke verdiensten hij op zijn naam
had staan; een man van grote betekenis voor Curacao. Naast het grote
respect dat geklonken heeft van zijn kinderen en klein-kinderen voor
wie hij voor hen geweest is mocht ook getuigenis gegeven worden van
zijn geloof zoals dat in de laatste periode van zijn leven een plaats
kreeg. De tekst die centraal stond bij de overdenking was uit Habakuk
3; Hij (God) doet mij treden op mijn hoogten. Dat zoveel wilde zeggen
als dat een mens weliswaar tot grote hoogte kan opklimmen, het getuigt van geloof als erkend wordt dat de Heer hierin gedankt moet
worden. Zowel in de aula als aan het graf werd gewezen op Christus
tot zegen voor ieder die in rouw was. Onze gedachten gaan uit naar
zijn familie en we wensen hen sterkte!
Bevestiging ambtsdragers en Openbare Belijdenis
Op Eerste Paasdag werden drie nieuwe kerkenraadsleden in hun ambt
bevestigd. Het was een feestelijke dienst waarin het koor Fort Kantando mocht bijdragen met mooie liederen. Voorafgaande aan de bevestiging werd de Openbare Belijdenis van het geloof uitgesproken door
Barbara Strampel waarbij de tekst uit Johannes 8;12 werd meegegeven;
Die Mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen! We zijn geweldig
dankbaar dat Barbara, Carl en Friedeman zich geroepen hebben geweten de kerkenraad te versterken met gaven en talenten waarvan zij
getuigen dat het van God gegeven is. Samen met de overige broeders
en zusters vormen we een team dat groeit in hechtheid, vertrouwen
en geloof. Als kerkenraad hebben we uitgesproken niet te gaan voor

Bevestiging ambtsdragers

Gesprekskring
We zijn er in geslaagd voor de eerste keren bij elkaar te komen op de
laatste woensdagavond van de maand telkens om 19.30 uur in de benedenzaal van de Fortkerk. We bespreken de onderwerpen die het persoonlijk geloofsleven ondersteunen en inspireren. Ook houden we ons
bezig met thema’s die historisch, maatschappelijk of opvoedkundig interessant zijn. Voor enkele deelnemers heeft deze gesprekskring alles te
maken met de voorbereiding op de Openbare Geloofsbelijdenis en
Heilige Doop. Anderen ervaren de ontmoeting en verbondenheid als
opbouwend. Kortom we proberen er samen een goed moment van te
maken. We hebben ongeveer 10 vaste deelnemers maar we erkennen
ook dat gezin, werk of opleiding het aanwezig zijn onder druk zet. Ofschoon het belangrijk blijft tijd voor elkaar en de Heer vrij te maken
beseffen we ook dat God ons geplaatst heeft in een samenleving en
een gezin dat ook om aandacht vraagt; dan moeten er keuzes gemaakt
worden. Gelukkig zien we elkaar geregeld en weten we elkaar goed te
vinden. Voor informatie kunt u contact opnemen met ds.
Boekenwissel
In de benedenzaal van de Fortkerk treft u de Boekenwissel aan! Daar
staat een groeiende rij met boeken die vrij geleend, meegenomen, gehouden of weer teruggebracht mogen worden. Iedereen mag daarvan
gebruik maken en iedereen mag daar boeken bij plaatsen. We zien dat
er gebruik van gemaakt wordt! Prima dus!
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Kerkvoogdij
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Ná vertrek van de André Lorier heb ik het voorzitterschap van de
Stichting mogen overnemen van hem. De komende jaren zal ik hier
nog wel actief mee zijn. Zo hebben we als nieuwe uitdagingen het
groot onderhoud van het orgel, de vleermuizenplaag en de termieten
die weer in de Fortkerk actief zijn.

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

Ambtstermijn van vier jaar zit erop.
De afgelopen vier jaar mocht ik mijn bijdrage leveren als kerkvoogd van
de VPG.
Het was voor mij een leerzame periode en ik vond het zeer interessant
om mee te maken wat er allemaal komt kijken om onze drie kerken
draaiende te houden.
Er gebeuren vele werkzaamheden waarvan je nauwelijks weet hebt als
je er niet mee te maken hebt.
Elke maand wordt er in elke kerk de Wijkkerkenraadsvergadering gehouden op de tweede maandag van de maand.
Hier worden alle zaken besproken van elke kerk afzonderlijk.
In mijn periode heb ik mogen samenwerken met een heel fijn
team eerst onder voorzitterschap van ds. Lolkema, daarna een jaar
zonder vaste dominee en het laatste jaar onder voorzitterschap van ds
Van Bruggen.
Het is prettig dat wij met zovelen waren, zodat de werkzaamheden
verdeeld konden worden.
Vele handen maken licht werk! Met name het jaar dat wij zonder vaste
dominee waren was een uitdaging. Dit was ook het jaar waar wij de
grote restauratie hebben gehad gedurende vier maanden. Hier was ik
nauw bij betrokken. Gelukkig hebben wij na de heropening van de Fortkerk ds. M. Bakema en ds H. Hortensius bereid gevonden om in de
Fortkerk gedurende vier maanden voor te gaan.
Wij hadden medewerking van vele vrijwilligers.
Op de derde woensdag van de maand is er de Kerkvoogdij-vergadering.
De Kerkvoogdij beheert de financiën en goederen van de Kerk m.u.v.
de diaconale gelden. Mijn eerste jaren werden de vergaderingen geleid
door André Lorier en mijn laatste jaar door Olaf Mulder. Beide personen, waarvoor ik veel respect heb gezien de vele werkzaamheden die
zij verricht hebben en nog verrichten en hun bekwame voorzitterschappen. Wij hebben nu elk kwartaal een goed overzicht mbt de financiële situatie van de VPG. Onder de Kerkvoogdij valt ook het personeelsbeleid.
Om de restauratie in 2015 te verwezenlijken hebben wij de Stichting
Behoud Fortkerk opgericht. Vele sponsors hebben het mogelijk gemaakt dat wij een dergelijke grote restauratie konden uitvoeren. De
Stichting Monumentenfonds heeft ook voor een aanzienlijk deel subsidie verleend aan de Stichting.
Elke laatste zondag van de maand wordt er onder aan de trap in de
Fortkerk gecollecteerd voor deze Stichting. Daarbij ontvangen zij 50%
van de entree-gelden van de toeristen die de Fortkerk bezoeken.
De Stichting is er voor het groot onderhoud van de Fortkerk. Recentelijk hebben zij weer de lelijke plekken in de Fortkerk bijgewerkt. Sinds
enkele maanden is er op initiatief van ds Van Bruggen een klusteam samengesteld die voor het klein onderhoud zorgt in de Fortkerk. Een
uitstekend initiatief.

Joop Snel
Twee mensen wil ik nog bij deze bedanken voor hun fijne samenwerking. Dat is Aurelia Palm, de kosteres en gastvrouw voor de bezoekers
van de Fortkerk en Cicely Rademacher de medewerkster op het Kerkelijk Bureau en de beheerder van onze twee begraafplaatsen. Zij is
een wandelende encyclopedie. Verder wil ik een ieder bedanken waarmee ik heb samengewerkt in de Wijkkerkenraad, de Kerkvoogdij en in
de Centrale Kerkenraad.
Het moment dat jullie dit lezen ben ik in Nederland op bezoek bij mijn
drie kinderen en vijf kleinkinderen. Tijdens mijn verblijf zal ik nog extra
Liedboeken aanschaffen en meenemen naar Curaçao. Mocht u geinteresseerd zijn in het Nieuwe Liedboek laat u mij dat dan even weten via
email: joopsnel@hotmail.com.
Al-met-al heb ik graag mijn bijdrage als kerkvoogd geleverd en kan ik
het een ieder van harte aanbevelen.
Joop Snel.
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

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

767 6920
526 1566

Diakenen:
Zr. B. Douglas-Relyveld
Zr. S. Wiel

528 9530

Zr. L. Felicia

516 4919

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

690 8543
733 1609
516 7900

690 4665
693 2612
514 7833
767 5748

668 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
Als ik dit schrijf, is de verkiezingsuitslag nog onbekend. We hopen en
bidden, dat recht en gerechtigheid zegevieren; dat er rust en vrede op
ons eiland komt.
Intussen kan ik u de volgende activiteiten van onze Emmakerk melden:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00
uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor recht en
gerechtigheid, voor rust en vrede (zie boven), voor anderen en voor
onszelf. We mogen onze situatie aan God voorleggen en bidden om
uitkomst.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie. We
komen bijeen in de consistorie. We bereiden ons voor op het doen van
openbare geloofsbelijdenis. Daarmee worden we belijdend lid van de
kerk.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Eens in de 14 dagen (in principe) is er de gespreksgroep “Onder de
boom”. Hierin bespreken we actuele onderwerpen of we bespreken de
kleine profeten. We komen op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data zijn: 4 en 18 mei. Op 18 mei wordt het
boekje van de profeet Nahum besproken.
Bijbelstudie
Eveneens eens in de 14 dagen (in principe) is er Bijbelstudie. We hebben de bespreking van de Hebreeënbrief afgerond. We bespreken nu
afzonderlijke onderwerpen en doen daar Bijbelstudie over. We komen
op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. De data
zijn: 11 mei en 1 juni.
Seniorenmorgen
Op 8 mei a.s. is er weer seniorenmorgen. We komen om 9.30 uur bij
elkaar in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden
en we zingen. We krijgen koffie en koek en later fris met een pastéchi.
Bij de diensten
Op 14 mei a.s. is het moederdag. Dan besteden we speciale aandacht
aan onze moeders.
Op 21 mei a.s. is er een dienst in Lagun in het kader van de gemeentezondag. We beginnen om 10.00 uur in het bekende kampeerhuis aan
de kust. Voor de jeugd is er vanaf vrijdag een jeugdweekend.
Op 25 mei a.s. is het hemelvaart. We vieren dan de hemelvaart van
Jezus Christus. De Emmakerk is dan gesloten. Er is dienst in de Fortkerk.
Op 4 juni a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We
ontvangen brood en wijn als teken van Gods liefde. In Christus liet Hij

die zien. Het zoenoffer van Christus reinigt ons van onze zonden. We
mogen in Hem geloven als onze Verlosser.
Zangdienst
Op 26 mei a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We mogen God loven en prijzen in onze liederen. Zijn naam mag groot gemaakt worden. Komt u ook in dezer praise dienst? Hartelijk welkom! We
beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij.
Geboren
Met enige trots mag ik u melden, dat we opa en oma geworden zijn!
Op 28 maart j.l. kregen onze zoon en schoondochter Imre en Yo-yi een
zoontje: Jóska Valentijn Sauming. Moeder en zoon maken het goed. We
zijn God dankbaar.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
OP ZOEK.
Het verhaal van Jan Willem:
Vijftien maanden, nadat we getrouwd waren, werd ons eerste kind geboren en ons huwelijk was in moeilijkheden. Ik was me bewust van
mijn vaderschap, maar mijn betrokkenheid bij drugs deed me de verantwoordelijkheid afschuiven. We gingen uit elkaar, verzoenden ons
weer, maar we gingen weer uit elkaar en scheidden toen. Het enige
wat me interesseerde was mijn werk, maar ook dat gaf me toch geen
echte voldoening. Ik voelde me leeg van binnen. Ik begon me te verdiepen in Oosterse godsdiensten. Maar het was ermee als met een suikerspin. Het zag er goed uit en als ik ervan at, smaakte het goed. Maar het
had geen enkele voedingswaarde.
Op een avond kwam het plotseling in me op, dat ik nog nooit de Bijbel
had gelezen, Ik wist niemand, die er een had en dacht: zo’n Bijbel kost
misschien wel heel wat geld en dat geef ik er niet voor uit” De volgende morgen zat er een tijdelijke uitzendkracht, Jim, aan het buro naast
mij. We raakten aan de praat. “Ik zou wel graag de Bijbel eens lezen,
maar ik heb er geen”. Jim had er eentje in zijn bureaula, die mocht ik
lenen. Niet houden, want hij had ‘m zelf kado gekregen. Thuisgekomen,
nam ik de Bijbel, wilde ‘m open doen, toen ik opeens dacht aan alle
godsdienstige mensen die ik gekend had. “Wacht even”, dacht ik, “Ik
wil niet zoals die “vromen” worden. Ik wilde de Bijbel net weer wegleggen, toen mijn oog op het titelblad viel, “…met de woorden van
onze Here Jezus Christus rood gedrukt”.
Ik begon de Bijbel door te bladeren van Genesis tot Mattheüs- ik wist
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zelfs het verschil niet tussen het Oude en Nieuwe Testament. In Mattheüs vond ik Jezus’woorden in de Bergrede. Toen ik dat las, werd het
me duidelijk, dat ik op het goede spoor was. De volgende weken nam
ik het Nieuwe Testament verschillende keren door. Op een dag, toen
ik in Openbaring las, schrok ik van wat daar stond over toekomstig
oordeel. “Zou dat mij ook kunnen treffen?”, dacht ik.
Ik begon een Bijbelstudiekring te bezoeken. Ik was er zeker van dat ik
God nodig had in mijn leven en dat Hij zich in Jezus geöpenbaard had.
Maar ik bleef me afvragen:”Waarom moest Christus gekruisigd worden?’ God antwoordde op tijd. Hij vestigde mijn aandacht op een gedeelte in de Romeinenbrief over geloven met je hart en belijden met je
mond. Ik geloofde wel , maar als ik dacht aan belijden, besefte ik, dat ik
in mijn leven steeds geweigerd had te erkennen, dat ik hulp nodig had.
Ik besloot die stap de volgende keer op onze Bijbelstudiekring te doen.
Mijn hart klopte onrustig tijdens die samenkomst en ik kan me niet
meer herinneren wat er besproken werd. Vijf minuten voor het einde
zei ik plotseling:”Willen jullie voor me bidden dat ik hulp krijg” Na de
studie nam de leider me mee naar beneden naar een kamertje en sprak
met mij. Daar bad ik met mijn hele hart:”O God, wees mij zondaar
genadig”.Ik begon een kerk te bezoeken en op mijn tweede zondag,
daar kreeg ik het antwoord waarom Christus moest sterven, toen er
gezongen werd:”Daar op Golgotha stortte Hij Zijn bloed voor mij”.
Ik zag in mijn gedachten de Here Jezus aan het kruis hangen. Vol ontferming keek Hij mij aan en toen ik de vraag stelde:”WAAROM?”
voelde ik Zijn antwoord:”VOOR JOU”.
Ik had geworsteld met mijn zonden, maar op dat moment wist ik dat
de Here Jezus daarvoor de straf had gedragen. Nu brak er een heel
ander leven voor mij aan. In die periode kwam mijn vrouw weer bij mij
terug. Dat was voor haar een hele strijd, want ze merkte dat ik heel
anders was geworden. Als ik iets zei over God, raakte ze geïrriteerd.
Als ik naar mijn werk was, nam ze mijn Bijbel en ze was verbaasd over
wat ze las. Maar het lezen in Gods Woord had zijn uitwerking. Langzamerhand kwam ze tot erkenning dat ze vrede vond met God door de
Here Jezus. Nu mag ik de Here dienen en ook op mijn werk van Hem
getuigen. Op zekere dag zei een collega tegen mij:”Ik heb op jou gelet
en gezien, dat jij echte vrede hebt. Die vrede wil ik ook”.
Elke dag ben ik dankbaar en gelukkig, dat God’s liefde mij heeft gezocht
en gevonden.
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Er werd veel gezongen, er waren
verschillende groepen, die een
paar liederen hadden voorbereid,
ook de liederen voor de Dienst.
Juf Deira en meester Rashid zongen het “Nos Tata”. Aan het
eind van de Dienst liep de helft
van de kerk naar voren voor een
lied, geoefend op twee zaterdagmiddagen. Het koor bestond uit
leerlingen, ouders, oma’s, zeer
enthousiast! Na de Dienst was er
nog een grote bolo bij de koffie.
Alles bij elkaar een mooie
Dienst. Dividiviërs, volgend jaar
Groepje van de Dividivischool weer?
Op 9 april werd br. Johannes Cornelis “ Hanco” de Lijster bevestigd
als ouderling m.h.o. op zijn bediening als hulpprediker. De kerk was
met palmen versierd; de kinderen
kwamen zingend: “Nanga palm wi de
go” en zwaaiend met palmtakken
de kerk binnen bij de aanvang van de
Dienst.

Bevestiging br. Hanco de Lijster
Op Stille Zaterdagavond was er een Paaswakedienst van 21 -22u. De
nieuwe Paaskaars werd binnen gedragen. Van het donker naar het
Licht. Daarna was er een Paasnachtwake voor kinderen vanaf 12 jr en
ouder. Ze hadden hun eigen programma.

DIENSTEN.
De Dienst van 26 maart o.l.v. ds. Mariëlle Berends was een GezinSchool-Kerkdienst. De Dividivi school was bij ons te gast. De Emmakerk was ouderwets vol, mooi versierd met werkjes van de kinderen.
Voor in de kerk hing er een banner met opschrift “Je hoort erbij” Een
ieder kreeg bij de voordeur een button opgespeld met dezelfde tekst
van de banner. Dat was ook het thema van de Dienst. We vierden de
doop van Alina Kinzee Brouwer.

Kinderen tijdens de Paasnachtwake
Op Paasmorgen volgde er een Feestelijke Paasdienst. Halleluja!
Hij Leeft!!
Nu jaagt de Dood geen angst meer aan, de Zoon van God is opgetaan!!
Warme Groeten vanuit de Kerkenraad
Jet Baank.

Doop van Alina Kinzee Brouwer
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the resurrection of our Lord and Saviour Jesus Christ.

The Lord had brought the Ebenezer Church a mighty long way and
because He will not leave us nor forsake us as is promised, the future
of this Church is secured and Blessed. So we should look forward with
Faith, courage and without fear to the future of the Ebenezer Church.
As Christians we will stand on the promises of GOD as is written in
his Holy Bible. We read in Deuteronomy Chapter 31 verse 6 “Be
strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the
LORD thy God, He it is that doth go with thee; He will not fail thee,
nor forsake thee.”

Up coming activities
Tue. 9th.
Church Board Meeting - 7.00 p.m
th
Wed. 10 . Bible Study & Prayer Meeting -7.00 p.m.
Thu. 11th. Soup Kitchen – 12.00 midday
Frid. 12th. Victoria Club Festival of songs -7.00p.m.
Sun. 14th. Worship Service Mother’s day by Rev. Warren 9.30 a.m.
Wed. 17th. Bible Study & Prayer Meeting 7.00 p.m.
Thu. 18th. Soup Kitchen- 12.00 midday
Sat. 20th. Theological Conversation – 6.00 p.m.
Sun. 21st. Worship Service led by New Generation & Watermelon
Group- 9.30 a.m.
Wed. 24th. Bible Study & Prayer Meeting – 7.00p.m.
Thu. 25th. Worship Service for Ascension Day & family bonding led
by Sis.Maghalie v.d. Bunt – 10.00 a.m.
Sun. 28th. Friendship Worship led by Sis. Sylvian Pinedo – 9.30a.m.
Wed 31st. Bible Study & Prayer Meeting – 7.00p.m.

In closing I would like to encourage all who are interested in a healthy
longevity to remain active in this Church as the Ebenezer Church has a
well proven track record of its members living long and fulfilling lives.
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 as we commemorate the 88th
year anniversary of this. May the Good Lord rain down Blessings upon
the Ebenezer Church, doing so in good measure, well shaken together,
running over abundantly. To the entire Ebenezer Family I say: Be
Blessed.

In the context of our anniversary year the Victoria Club ,our auxiliary
Group of Senior members, will be organizing a festival of songs. This
event will take place on May 12th. at 7.00 p.m. in the Ebenezer Church.
You are cordially invited to attend.

After the service there was a reception in the Obed Anthony Hall.
Easter Cantata.
On Palm Sunday the Ebenezer Women’s Group organized its annual
Easter Cantata. The different auxiliaries of the church participated and
also groups from the following churches. The Barrett Memorial
Choraliers, the Carey’s Women’s league, the Christian Fellowship
Women’s Guild and a representative of the Episcopal Anglican Church
of the Resurrection.

Young Adults Group
Also the Young Adults are organizing a breakfast fundraising, This will
take place on June the 3rd.
Tickets are available at fl.17.50. Don’t miss out on this succulent
breakfast.

Easter Cantata Ebenezer Women's Group
The program was uplifting and the fellowship was sweet. All glory to
God.
The Holy week services.
During the first three days of the Holy week, services were organized
by the Ebenezer Men’s Fellowship, The Women’s Group and the Bible
Study and Prayer group respectively. This year the Bible Study &
prayer group had a vigil after the service until 12 midnight. It was an
evening of songs , prayers and fasting. Intercessory prayers were said
for different groups of our community.
Then on Thursday we joined with the other sisters and brothers at the
Fortkerk, on Good Friday they joined us at the Ebenezer Church and
on Saturday we joined at the Emmakerk. After the service the youth
continued with the Easter vigil till 6.00 am. Sunday morning. After
which they had breakfast together.
On Easter Sunday we had a very joyous service as we commemorated

In Memoriam
Dirk Johannes Ten Holt
On Sunday April 23, 2017 we received the news that our member
Dirk Johannes ten Holt better known as Bruchi had passed away.
He reached the age of 88 years.
Bruchi was born on March 26, 1929 .He was “vaarmeester” on the police boat.
He was an avid fisherman. He loved fishing and this became also a
means of income.
His boat was named Ebenezer and he had Psalm 23 written on it.
Bruchi loved to sing and formed part of the Group Fishers of Men in
his better days.
He was a faithful member in his days and helped with all kinds of chores
around the church.
Our sincere sympathy goes to the family Ten Holt.
May Bruchi rest in peace.
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In Memoriam
Kenneth Anthony Pietersz
Op 7 april j.l. is op 65-jarige leeftijd overleden Kenneth Anthony Pietersz. Hij werd geboren op 10 oktober 1951 hier op Curaçao.
Kenneth Pietersz is toch nog onverwacht van ons heengegaan. Hij was
al jaren ziek en de ziekte greep steeds verder om zich heen. De doktoren konden in feite niets meer doen. Toch voelde Kenneth zich steeds
goed en was hij optimistisch. Hij had misschien een optimistische aard,
maar zijn optimisme werd ook ingegeven door zijn geloof. Hij vertrouwde op de Heer, wat er ook komen mocht.
Kenneth genoot van het leven. Hij hield van voetballen. Hij was een
sociaal mens. Hij vond gezelligheid belangrijk. Hij genoot van de zangdiensten in de Emmakerk.
Kenneth werkte dertig jaar lang bij de Centrale Bank. Hij was altijd
bereid om iemand te helpen. Soms zette hij zichzelf zelfs opzij. Hij hield
van geschiedenis en praatte daar graag over. Voor zijn vrouw was hij
een steun en toeverlaat. Hij was betrouwbaar.
Op 13 april j.l. namen we afscheid van hem in een rouwdienst in de
Emmakerk. Daarin werden Ps. 23 en Joh. 14:1-7 gelezen. We lazen
hierin, dat God onze goede herder is, die ons leidt naar groene weiden
en koele beken. Hij zegent ons. Soms gaat onze weg door een donker
dal, maar Hij troost ons met zijn stok en zijn staf. Zo wil Hij ons allen
troosten in dit verdriet. En in Joh. 14 lazen we, dat Jezus voor zijn leerlingen een plaats klaargemaakt heeft in het Vaderhuis. Daar zijn vele
woningen. Na onze dood worden we door Hem opgevangen. Kenneth
geloofde diep. Hij was Gods kind en een leerling van Jezus.
Na de dienst werd Kenneth in besloten kring gecremeerd in het crematorium van Crefona te Brievengat.
God trooste zijn vrouw Jacqueline, en de familieleden, vrienden en
kennissen.

Vervolg van pagina 8

Avondmaal thuis
In de juni viering van het Avondmaal zullen we naast de bediening in de
kerk ook in de gemeente op bezoek gaan. Enkele gemeenteleden hebben aangegeven dit zeer te waarderen. We beleggen dan een korte
dienst (half uur) bij iemand thuis waarbij gebed, Woord en Sacrament
en een gezongen lied vorm krijgen. Daarbij wordt de ds. vergezeld
door een diaken! Wilt u zich opgeven of meer informatie dan kunt u
contact opnemen met ds. of een kerkenraadslid.
Van de diaconie
De diakenen van de Fortkerk kregen ondersteuning van enkele sterke
handen bij het opschonen van een verwilderde tuin waar sprake was
van ongedierte. Dat was tot grote blijdschap van de bewoner. Elders
worden verkennende bezoeken gebracht en onderzocht in welke mate
hulp geboden kan worden. We wensen de dames veel vreugde en zegen met deze dienende taak. Zo wordt Christus zichtbaar gemaakt in
de liefde en hulp die geboden wordt.
De Kindernevendienst
De leiding van de KND onderzoekt de invoering van een nieuwe methode voor de kindernevendienst; Vertel het maar. We zijn geweldig
dankbaar met ons team en hun bereidheid om elke zondag weer met
onze kinderen op pad te gaan op de geloofsweg van onze jongeren.
Zeker nu daar een nieuwe taak onder de oudere jeugd is bijgekomen.
Ds. Marielle Berends zal de leiding van de drie wijken ondersteunen en
toerusten bij de ingebruikname van de nieuwe methode en we hopen
dat met vreugde daarmee gewerkt zal worden.
Groet,
Van ons allen uit Otrobanda een hartelijke groet!
ds. Peter van Bruggen

Ds. Hans Végh.

In Memoriam
Hetty Lo-A-Tjong
Op 8 april j.l. is op 95-jarige leeftijd overleden zr. Hetty Lo-A-Tjong.
Zr. Lo-A-Tjong werd in Suriname geboren,. Op haar 22e kwam ze naar
Curaçao. Ze ging hier werken in het laboratorium van Shell. Samen met
haar man en kinderen heeft ze nog 15 jaar in Nederland gewoond. Ze
kerkte eerst bij het Leger des Heils, later in de Fortkerk en nog weer
later in de Emmakerk. Toen het nog kon kwam ze trouw in de diensten.
Zr. Lo-A-Tjong hield van planten en bomen. Thuis verzorgde ze de
planten in de tuin en op de porch. Trots liet ze dat zien als je bij haar
kwam.
Ze was ook een gelovige vrouw. Ze bad elke dag en ze las uit een dagboekje. Ze sprak ook veel over haar geloof. Het belangrijkste voor haar
was, dat je vertrouwen moest hebben – vertrouwen op de Heer, dat
Hij met je zou meegaan.
De laatste jaren had ze last van veel kwalen. Toch heeft ze een hoge
leeftijd bereikt. We danken God voor alles, wat Hij ons in haar gegeven
heeft.
De begrafenis vond plaats op 13 april op de begraafplaats Bottelier, na
een korte rouwplechtigheid in de kapel daar.
God zij de kinderen en de kleinkinderen nabij en trooste hen in hun
verdriet.
Ds. Hans Végh.
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Nog enkele foto’s van de
Fortkerk Paas dienst, Beleidenis en
Bevestigings dienst april 16 2017
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
Gomez
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Jet Baank
Ministerie van predikanten:
Peter van Bruggen
Kerkvoogdij: Olaf Mulder
Diakonie: Sigma Wiel

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

523 9111
513 8909
520 3015
526 1566

maritza@janbeau.com
korabrivo@hotmail.com

461 5013
767 6920

vijfbruggen@hotmail.com

462 5045
516 4919
767 5748

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

From our Preses
Br. Ralph L. James
This year the Lent Season started on Wednesday March 1st and ended
on Thursday April 13th. During this season we commemorated three of
the most important days known to Christians, namely the triumphant
entry of Jesus Christ into Jerusalem on Palm Sunday, His death on The
Cross for the atonement of our sins and His Triumph over death on
the day He Resurrected on Easter Sunday.
As United Protestant Church we observed Holy week by holding
various activities. On Sunday April 9th all three Churches conducted
their annual Palm Sunday Services. In my capacity as Preses I attended
the Palm Sunday Service in the Emma Kerk. This Service was given a
special character due to the confirmation of Bro. Hanco de Lijster as
Elder of the Emma Kerk as well as his appointment as Local Preacher
of the United Protestant Church.
Holy Week is an opportunity for Christians to contemplate the days
before Jesus' Crucifixion and Resurrection, doing so through liturgy
and in music. The latter was clearly demonstrated by the yearly
recurring Cantata organized by the Women's Group of the Ebenezer
Church on the evening of April 9th. This was a joyous event with
participation of various auxiliaries of the Ebenezer Church as well
invited choirs from other Churches.
The Holy Week 2017 started off with a Service conducted by Ebenezer
Men's Fellowship on Monday April 10th followed by Services on
Tuesday April 11th and Wednesday April 12th, both organized by the
Ebenezer Women's Group in the Ebenezer Church.
On Whit Thursday April 13th a joint UPC Service was conducted in the
Fort Kerk by Rev. Peter van Bruggen and Rev. Hans Vegh. During this
Service Holy Communion was also administered, this in keeping
with The Last Supper which was the final meal that, mentioned in the
Gospel accounts, Jesus shared with his Apostles in Jerusalem before his
Crucifixion.
The Last Supper is important to Christians because it describes how
we should serve others, not serve ourselves or expect others to first
serve us. During the Last Supper, Jesus gave his disciples bread as a
symbol of His body and wine as a symbol of His blood. Both of these
signify Jesus' sacrifice on The Cross.
On Friday April 14th a beautiful joint UPC Good Friday Service
presided by Rev. Leander Warren took place in the Ebenezer Church. I
also attended this Service. During this Service as well as the Service
held on Whit Thursday all three Pastors as well as two of the three of
our UPC Local Preachers were present. Our local Preacher Bro.
D'Arcy Lopes is at home recuperating. We Pray that Almighty God, as
our Great Physician, will continue to heal and strengthen Bro. D'Arcy
enabling him to soon grace us with his presence in our Churches and
share his always inspiring Messages with us.
I took the opportunity to have the attached picture taken of our three
Pastors and two of our Local Preachers following the Good Friday
Service at the Ebenezer Church. To me this pictures illustrates that as

a United Protestant Church we are very well equipped with the
necessary Spiritual leadership needed in our pursuit to further and
even enhance our efforts to pursue Christ's Mission here on
Curacao. May the good Lord continue to rain His Blessings in
Abundance upon each and every one of our Pastors and Local
Preachers and may they always be guided by the Holy Spirit as they
carry out the duties with which the UPC has entrusted them.
From left to right: Rev. Peter
van Bruggen of the Fort Kerk,
Rev. Hans Vegh of the Emma
Kerk, Sis. Yvonne IsidoraGumbs, UPC Local Preacher,
Rev. Leander Warren of the
Ebenezer Church, Rev. Mariëlle
Berends - van Waardenberg,
Youth Pastor of the UPC and
Bro. Hanco de Lijster, UPC
Local Preacher.

As we continue looking back at what transpired with the UPC the
month of April we arrive at the Easter Vigil which took place on
Saturday April 14th in the Emma Kerk. The Vigil was led by both Rev.
Hans Vegh and Rev. Mariëlle Berends - van Waardenberg. I really
enjoyed this solemn and most inspiring Service. The ambiance in the
Emma Kerk evoked some of the emotions which could have been felt
centuries ago on the eve of the Resurrection of our Lord and Savior
Jesus Christ.
Easter Sunday, which is the Pinnacle of the April Celebrations, the
Glorious Resurrection of Christ, Praise and Worship Services were
held in all three UPC Churches. I felt very much Blessed to have
attended the Service held in the Fort Kerk with Rev. Peter van
Bruggen leading the Service. The Service was well attended and had a
special character in connection with the confirmation of an Elder and
the installment of three new members of the Local Board of the Fort
Kerk.
Summarizing, attending Services in all three of our Churches during the
past month has re-enforced my belief that one of the primary strength
and potential for further growth of the UPC lies within diversity
between the three Churches. Collectively all three Churches are well
positioned to cater to the Spiritual needs to the changing and diverse
Curacao society. Together we should make every effort to spread the
Word of Hope and Salvation not only within the UPC ranks but also
and especially reach out to the community as a whole.
In doing so we should allow ourselves to be guided by The Holy Spirit.
This brings me to the commemoration of another Christian Holyday
on May 25th, 2017 known as Ascension Day. Ascension Day falls 40
days after Easter. Ascension Day is characterized by the coming of the
Holy Spirit. At the time that Jesus Christ ascended into Heaven, his
Disciples were present. Jesus Christ promised His followers that very
soon the Holy Spirit would come to help them as they set out to carry
out their Mission in the
world. After He made His
promise He was taken up by
a cloud and carried away and
was no longer visible to his
followers. As His disciples
watched Jesus Christ ascend
into Heaven, suddenly two men appeared dressed in white robes. They
literally called out to the disciples saying: “Men of Galilee,” they said,
“why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been
taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen
him go into heaven.”(Acts Chapter 1 verse 11).
As we celebrate Ascension Day let us remain mindful that in all that
we do, including reaching out to our fellow Brothers and Sisters in
Christ to bring them the good news of the second coming of Christ,
we should be lead by the Holy Spirit who lives within us.
In closing I would like to wish everyone a most pleasant month of May
and may you continue to experience the presence of the Holy Spirit in
your daily life. Be good and Be Blessed.
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Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111
789 0677
Farida Da Costa Gomez tel: 526 1566

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

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Wilma Kwintenberg

tel: 518 0205

wilmakwintenberg@gmail.com

Nieuws van de Jeugdpredikant
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft.
Licht dat nooit meer dooft…
Paaswake
Onder begeleiding van deze prachtige woorden en muziek van Taize,
werd de Paaskaars, in de Paaswakedienst van 15 april, door de
jongeren de Emmakerk binnen gedragen. Een begin van Licht, dat nooit
meer dooft. De vuur van het evangelie dat ons brandend houdt. Pasen,
een nieuw begin, iedere keer weer. De paascyclus in de Stille Week is
ieder jaar weer verrijkend en verdiepend voor ons geloof in Christus,
de Opgestane Heer, die leeft! Dit jaar is daar een nieuw element bij
gekomen: de Paaswake na de Paaswakedienst voor de jongeren. Na de
dienst bleven de jongeren en de leiders achter in de Emmakerk,
tezamen zo’n 25 man/vrouw.
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Flamboyant. Het regende toen het ochtend werd. In Nederland zou ik
dit vervelend hebben gevonden, maar ik weet inmiddels dat op
Curacao de regen ‘zegen van Boven’ wordt genoemd en gezegend
voelde ik mij zeker, na deze bijzondere Paasnacht.
Andere activiteiten
Twee weken eerder, op 26 maart, hebben we een feestelijke gezinschool-kerkdienst in de Emmakerk mogen vieren. Leerlingen en
docenten van de DiviDivischool hadden de kerk mooi versierd met
een banner en tekeningen over het thema: ‘Je hoort erbij’. Iedereen
kreeg bij binnenkomst een button opgespeld waarop stond: ‘Je hoort
erbij’. Zichtbaar teken van verbondenheid! De leerlingen hebben
prachtig gezongen en op het einde van de dienst was er een heel koor
van leerlingen, docenten en ouders! De kerk was vol en extra feestelijk
was de doop van Alina Kinzee Brouwer. Ook de allerkleinsten horen
erbij en dat wordt zichtbaar gemaakt door de doop.
Op de vrijdag na Hemelvaart organiseert de Jeugdraad een ‘Hemelvaart
-speurtocht’ in de salinja van Jan Thiel met daarna een barbecue bij mij
thuis. We zijn druk bezig met de voorbereiding en nadere gegevens
zullen nog volgen. Houd in ieder geval vrijdag 26 mei, vanaf 15:00
uur vrij in je agenda!
Vanuit het Ministerie en de Kindernevendienst is de vraag gekomen om
te kijken naar een andere methode voor de kindernevendienst.
Daartoe heb ik een proefabonnement aangevraagd van de methode
‘Vertel Het Maar’. Deze methode werkt met een inlogcode waarmee
het materiaal van de site kan worden gedownload. De code is
inmiddels doorgeven aan de Kindernevendienstleiders en binnenkort
zal ik een instructieavond verzorgen over de nieuwe methode. Het
rooster van het tweede kwartaal – dit is de duur van het
proefabonnement – staat in VPG-nieuws afgedrukt.
De maand mei, dat is de maand van de examens. Bij ons thuis wordt
druk gestudeerd want op 9 mei beginnen de examens voor mijn
dochter Sophia. Bij deze wil ik alle jongeren die examen zullen doen dit
jaar, heel veel succes wensen en veel sterkte met het leren! Speciaal
voor jullie is dit gebed, dat komt uit Oase, de methode voor
dagopeningen die de VPCO op haar VO scholen gebruikt.
Gebed bij de start
God, dit is het moment
waar we al zolang
naar toe geleefd hebben.
Dit is het moment
waarop we ons voelen
als op een hoge duikplank,
vlak voor de sprong in het diepe.

Paaswake tijdens de Paasnacht

Het was heel bijzonder om met elkaar de Paasnacht door te brengen,
om met elkaar het Lijdensverhaal te lezen en te bekijken middels The
Passion. Er hing een serene en goede sfeer in de kerk en de jongeren
deden actief mee met de workshops die de Jeugdraad heeft bedacht
rondom het Lijdensverhaal. We hebben gesproken over vriendschap
en wie belangrijk voor ons zijn. Dat alles hebben we opgeschreven op
een papieren bloem en deze aan een kaal houten kruis gehangen. Jezus’
opstanding betekent nieuw leven en wij leven op door vriendschap en
de liefde voor familie. Door middel van een spel hebben we ons
ingeleefd in bijbelse personen die een belangrijke rol spelen in de
laatste uren van Jezus: Judas, Petrus, Pilatus, Jezus zelf. Enkele
jongeren hebben hun talent laten zien door het verbeelden van Pasen
op het schildersdoek. Daarnaast was er ruimte om met elkaar te
kletsen, werd er geslapen en geschommeld op de schommels aan de
Kapokboom in de tuin van de Emmakerk. Voor we er erg in hadden
was de nacht voorbij! De schemer duurt maar kort, hier in de tropen.
We hebben de Opstanding gevierd met een gezamenlijk ontbijt in de

We kunnen niet meer terug
en dat willen we ook niet.
Help ons om diep adem te halen
en dan gewoon maar te beginnen.
In het vertrouwen
dat we genoeg in huis hebben
om het er goed vanaf te brengen.
Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg

Rooster: Vertel Het Maar, 2e kwartaal 2017
7 mei
Exodus 2:11-22 Mozes vlucht naar Midjan
14 mei
Exodus 2:23-3:2 God roept Mozes naar Egypte
21 mei
Marcus 16:9-11 Maria is ooggetuige
25 mei
Marcus 16:14-20 De discipelen worden uitgezonden
28 mei
Titus 1:5-9
De opdracht van Titus
4 juni
Titus 2:11-15
De boodschap van de Redder
11 juni
Exodus 4:1-31
Het teken dat de HEER door Mozes
spreekt
18 juni
Exodus 5:1-6:12 Mozes en Aäron bij de farao
25 juni
Exodus 6:28-7:25 De eerste plaag: water wordt bloed
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VoorElkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...
Wie kan
mij helpen?

vpgnews@gmail.com

Ik zoek ...

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

Heeft u bruikbare meubels,
kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed enz. over?
De diakonie kent mensen die
dit goed kunnen gebruiken.

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

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. Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink
friedeman@hotmail.com; 661-0163

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.

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

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met Elkaar.
Verkoop en verhuur van chalets

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

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

Verkoop
Cadeaupakketjes Fortkerk, LevendMonument

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een
hoge kwaliteit keramiek. Mooi doop– ,
trouw– of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk
voor uw bedrijf. Bij afname van grotere
aantallen met uw eigen tekst op de
achterzijde. Houdt u dan rekening met
een levertijd van twee maanden.

* Lepeltjes, pennen, koelkastmagneten,
ansichtkaarten, tegeltjes, borduurpakket
Fortkerk en Handelskade
* Boek Tussen Dood en Recht; Els Langenfeld
* Naïeve tekening Fortkerk van Fred Breebaart
* Drijfhoutmagneet met Fortkerk
* aquarel Fortkerk Nel-An van Eenennaam,
verschillende maten

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

De Diaconie

heeft een antieke Westfaalse kast uit het jaar
1900 gedoneerd gekregen van 2 meter hoog, 2 meter breed en 60cm
diep. De waarde van de kast is getaxeerd op NAf 5.500,00. Wij willen
de kast verkopen tegen een redelijk bod en de opbrengst gebruiken
voor de aanschaf
van voedselpakketten voor de minderbedeelden.
We
denken aan een
bedrag tussen de
1.000 en 1.500
gulden.
Geinteresseerden
kunnen bellen naar
Hanco de Lijster
Tel. 510-4753.

