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Messy church
Ds. Marielle Berends

Pionieren
‘Wat betekent de kerk van toen voor de kerk van
nu?’ Deze vraag stond centraal op de Ambtsdragersdag die op 13 januari in de Fortkerk werd gehouden. Enkele opmerkingen uit de zaal op deze
vraag waren: “Wij moeten vissers zijn van mensen”,
“Wij hebben een roeping om naar
buiten te kijken, naar buiten te treden”, “Ons doel is om zielen voor
Christus te winnen”. We weten best
wel dat onze roeping niet alleen
onze kerkgebouwen betreft, toch
blijft het heel moeilijk om over de
kerkmuren heen te kijken. In Nederland is men daarom al een paar
jaar actief bezig met het oprichten
van Pioniersplekken. Pioniersplekken zijn vormen van christelijke
gemeenschappen, die heel bewust
náást de bestaande kerken worden gevormd. Er ontstaat dus een
nieuwe organisatievorm naast de
kerkelijke organisatie die gelijkwaardig is aan kerkelijke vormen
van geloven. Het zijn dochterondernemingen naast de Moederkerk.
In Nederland bestaan heel verschillende Pioniersplekken. In Amsterdam-West wordt in een café
verhalen uit de Bijbel gelezen en besproken. In oude stadswijken zijn rondom ruilwinkels christelijke
leefgemeenschappen ontstaan. Er zijn jongerennetwerken waarin zij over het christelijk geloof
spreken. Er wordt geëxperimenteerd met
‘Kloosters, nieuwe stijl’. In ‘Kliederkerken’ komen
ouders samen met hun kinderen om te eten, zingen
en knutselen. Heel verschillende vormen dus, maar
alle pioniersplekken hebben een gemeenschappelijk
verlangen. Zij willen een netwerk of gemeenschap
zijn waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde
is en nabij wil zijn. Een pioniersplek begint vaak bij 1
of 2 mensen die een missionair verlangen willen
omzetten in actie.
Een pioniersplek hoeft niet veel geld te kosten.
Ook is er niet perse een dominee of kerkelijk wer-

ker bij nodig. Het hoeft ook niet grootschalig te zijn,
want meestal gaat het om kleine groepen, zo tussen
de 15 en 75 mensen. Een kerkdienst op zondagochtend, hoe goed dat ook is, past niet (meer) bij iedereen. Door te pionieren ontstaan er meer vormen
van kerk-zijn. Nieuwe vormen, waarin mensen op
hun eigen manier de waarde van
christelijk geloof kunnen ontdekken. Bij pionieren vragen we van
mensen niet om zich aan te passen
aan onze kerkelijke gewoonten,
maar gaan we naast mensen staan
en passen wij ons aan. Om vervolgens samen te ontdekken hoe het
evangelie van betekenis kan zijn in
onze levens.
Messy Church
Een bijzondere vorm van pionieren
die in Nederland binnen korte tijd
heel populair geworden is, is Kliederkerk, welke weer is geïnspireerd door Messy Church UK. De
eerste Messy Church ontstond
nabij Portsmouth. Er kwamen bijna
geen kinderen meer in de kerk. Initiatiefneemster
Lucy More heeft toen een vorm bedacht waarin bijbelse verhalen op een leuke en speelse manier worden overgebracht. Uniek aan haar aanpak is, dat zij
zich niet alleen op de kinderen heeft gericht, maar
ook heel bewust de ouders heeft betrokken in deze
nieuwe vorm van kerk-zijn.
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eenkomst van Messy Church bestaat altijd uit drie onderdelen: samen
ontdekken, samen vieren, samen eten. Samen ontdek je wat geloven in
God en het navolgen van Jezus betekent in het leven van alledag. Door
elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap, passend bij de context waarbinnen de Messy Church plaats
vindt. Dat kan in het eigen kerkgebouw zijn, maar ook op school, of
buiten, of in een museum. In Messy Church bijeenkomsten gaan alle
bezoekers een uur samen een Bijbelverhaal verkennen en ontdekken,
gevolgd door een gezamenlijke viering en een maaltijd als afsluiting.

Kerk op school
Messy Church is een volwaardige vorm van kerk-zijn, ook als deze niet
in een kerkgebouw plaats vindt. ‘Je vindt Gods genade niet alleen in de
kerk, ook op straat komt God naar ons toe’, dit was de boodschap die de
jeugd van Ebenzerchurch op zondag 18 februari de gemeente meegaf.
In een sketch werd uitgebeeld dat God soms op ons toekomt als een
persoon, die ons helpt als we in de problemen zitten. Buiten de kerkmuren om kijken vergt een omslag in het denken. Hoeveel wij ook houden
van onze eigen kerkelijke vorm, in wezen zijn we niet geroepen om de
vorm in stand te houden, maar de inhoud. En dat is Jezus, in Wie wij
God herkennen en die ons roept om Zijn getuigenis in woord en daad na
te volgen. De VPG-kerken hebben een nauwe relatie met de scholen
van de VPCO. Messy Church zou een mooie ingang kunnen zijn, om
kinderen en hun verzorgers op een nieuwe, creatieve en samenbindende
manier kennis te laten maken met het evangelie. Geen kerk in een kerk,
maar kerk op school!
Bronvermelding
- JOP – jong protestant, magazine van de Protestantse Kerk Nederland
- www.jop.nl
- www.kliederkerk.nl
- www.messychurch.org.uk
- www.lerenpionieren.nl

Kliederkerk in de openlucht, in Gaastmeer, Friesland
Kerk buiten de kerk
Zand strooien, bidden in een visserstent en samen eten. In de kliederkerk in Vlaardingen komen Bijbelverhalen tot leven door te spelen,
zingen en dansen. Jong en oud doet mee.
“Bij Kliederkerk heb ik qualitytime met mijn dochter. En eigenlijk vind ik het
zelf ook leuk om creatief bezig te zijn”, lacht Rob. Een stukje verderop
strooit oma Wilma met haar kleindochter zand over een papier. Hierop
staan dingen waar ze spijt van hebben. “Mijn kinderen doen weinig aan geloofsopvoeding. Hier krijgen ze op een leuke manier toch de Bijbelverhalen
mee.” Kliederkerk Vlaardingen vindt maandelijks plaats en trekt naast een
vaste groep mensen ook elke keer nieuwe mensen aan. “We willen open en
relaxed zijn, zodat mensen zich snel thuis voelen”, vertelt coördinator Hans
van der Vaart. “Voor de meeste Kliederkerkers is dit hun kerk.”
Messy Church is niet de oplossing voor leegloop van kerken. Het
wordt pas een krachtig middel als de mensen die Messy Church willen
starten liefde hebben voor kinderen en de mensen om hen heen, zich
geïnspireerd weten door God en die twee met elkaar willen verbinden.
Je wordt uitgedaagd om op zoek te gaan naar de betekenis van Bijbelverhalen voor vandaag de dag, voor mensen die geen kerkelijke taal
kennen. Messy Church wil zich richten op mensen die zich niet (meer)
verbonden voelen met kerk of geloof. Niet vanuit de gedachte dat wij
wel eens aan de ander zullen vertellen hoe het allemaal zit, maar vanuit
de vreugde die het evangelie ons geeft, samen verder op ontdekkingstocht gaan. Messy Church ziet kinderen en de mensen om hen heen
als reisgenoten.

Redactioneel
Op het ogenblik zijn de Olympische winterspelen in PeyongChang
(Zuid-Korea) aan de gang. Atleten en andere sporters doen hun best
om medailles te halen. Zo mogen wij geestelijke atleten zijn, die de
wedloop lopen en de eindstreep halen. In die zin schrijft de apostel
Paulus vaak in zijn brieven. Was hij geïnteresseerd in sport? We weten
het niet. Hij laat zich daar niet over uit. In elk geval gebruikt hij beelden
uit de sport.
Ons kerkblad wil bijdragen tot onze geestelijke vorming. Wij willen dat
doen door middel van informatie.
In dit kerkblad treft u het hoofdartikel aan van ds. Mariëlle Berends-van
Waardenberg. Dit gaat over de Messy church, nieuwe vormen van
kerkzijn. De mediatie is van mijn hand. Het gaat over de betekenis van
Goede Vrijdag. We zitten op het ogenblik namelijk in de lijdenstijd.
Verder treft u de gebruikelijke bijdragen aan: het wijknieuws, een
bericht van de preses van de Centrale Kerkenraad en een van de
jeugdpredikant.
Van mijn hand is er nog een artikel over de betekenis en de
verbreiding van de Reformatie, deel 1. Het is nog een staartje van de
viering van 500 jaar Reformatie op 31 oktober j.l.
Tenslotte verwelkomen we zr. Amanda van der Maas-van Dijk in onze
redactie. We zijn blij, dat ze die komt versterken. We hebben van haar
hand al een paar interviews met ambtsdragers gelezen.
Ik wens u veel leesplezier.
Hartelijke groeten namens de redactie,
Ds. Hans Végh (voorzitter).

Regenboogsticks, ook het eten kun je met het thema mee laten gaan

Maart 2018 VPG NIEUWS

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.

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 18 april 2018
Nos tei pa Otro

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)
Ludmilla Sampson
Lorna ten Holt-Kirchner
Amanda van der Maas-van Dijk
Vacatures

Opmaak:
Klaas Dekker en Hanco de Lijster
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 185 e-mailexemplaren
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

21 mrt 2018, 12.00 uur
Verschijningsdatum:

zondag 1 april 2018
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

Maart 2018
zo. 4
ma. 5
di. 6
wo. 7
do. 8
vr. 9
za. 10
zo. 11
ma. 12
di. 13
wo. 14
do.15
vr. 16
za. 17
zo. 18
ma. 19
di. 20
wo. 21
do. 22
vr. 23
za. 24
zo. 25
ma. 26
di. 27
wo. 28
do. 29
vr. 30
za. 31

Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Numeri / Numbernan / Numbers
1 Kronieken / 1 Krónikanan / 1 Chronicles
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Jeremia / Yeremías / Jeremy
Jeremia / Yeremías / Jeremy
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel
Hebreeuwen / Hebreonan / Hebrews
Johannes / Huan / John
Lucas / Lukas / Luke
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Zacharia / Zakarías / Zechariah
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter

69:1-18
69:19-36
21:1-20
36:5-23
68:1-20
68:21-35
3:14-30
107:1-22
107:23-43
31:1-22
31:23-40
51:1-19
12:1:15a
4:14-5:10
12:20-36
2:41-52
42:1-13
49:1-13
50:1-11
53:13-53:12
9:9-17
11:1-11
11:12-33
12:1-27
14:1-21
14:22-51
15:6-41
3:8-4:6

April 2018
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do.12
vr. 13
za. 14
zo. 15
ma. 16
di. 17
wo. 18

Markus / Marko / Mark
Daniël / Daniel / Daniel
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
1 Kronieken / 1 Krónikanan / 1 Chronicles
Johannes / Huan / John
1 Johannes / 1 Huan / 1 John
1 Johannes / 1 Huan / 1 John
1 Johannes / 1 Huan / 1 John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Lucas / Lukas / Luke
Lucas / Lukas / Luke
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel

15:42-16:8
6;1-28
4:1-7
4:18-37
132:1-134:3
17:1-15
20:19-31
1:1-2:2
2:3-29
3:1-24
3:1-26
5:1-16
5:17-42
24:13-35
24:36-53
118:1-16
118:17-29
34:1-16
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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: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
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
04-03
11-03
18-03
25-03
29-03

Rev. L Warren (HC)
LP Bro. D Lopes
Young Adults Group
Rev. L.Warren, Palm Sunday
ds. H. Végh en ds. P. van Bruggen
Fortkerk, Holy Thursday (HC)
7.00 p.m.
30-03 Rev. L.Warren, Good Friday
31-03 ds. M. Berends en ds. H. Végh,
Holy Saturday, Emmakerk 09.00 p.m.
01-04 Rev. L Warren, Easter Sunday

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
04-03
11-03
18-03
25-03
29-03

ds. P. van Bruggen (HA)
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. P. van Bruggen
ds. P. van Bruggen, Palmzondag
ds. H. Végh en ds. P. van Bruggen
Witte Donderdag (HA), 19.00 uur
30-03 Rev. L.Warren, Goede Vrijdag, Ebenezer
09.30 uur
31-03 ds. M. Berends en ds. H. Végh,
Emmakerk, Paaswake 21.00 uur
01-04 ds. P. van Bruggen, Pasen

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.

04-03
11-03
18-03
23-03
25-03
29-03

30-03
31-03
01-04

Lp. Y. Isidora
ds. J. Jonkman en br. H. de Lijster
br. H. de Lijster
ds. H. Végh, Zangdienst 19.30 uur
ds. M. Berends-van Waardenberg
Palmzondag
ds. H. Végh en ds. P. van Bruggen
Fortkerk, Witte Donderdag (HA)
19:00 uur
Rev. L.Warren, Goede Vrijdag, Ebenezer
09.30 uur
ds. M. Berends en ds. H. Végh,
Paaswake 21.00 uur
ds. H. Végh, Pasen (HA)

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
03-03
10-03
17-03
24-03
31-03
07-04

br. D’arcy Lopes
br. Hanco de Lijster
Rev. Leander Warren
ds. Peter van Bruggen
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. Hans Végh

Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 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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De betekenis van Goede Vrijdag
Meditatie over Gen. 3 en Joh.19:28-37
Ds. Hans Végh
Wat is de betekenis van Goede Vrijdag? En hoe beleven we die dag?
Vroeger lag alles stil op Goede Vrijdag. Het was een vrije dag. De
winkels waren gesloten. Het was stil op straat. Nu gaat het leven vaak
gewoon door. Heeft Goede Vrijdag dan aan betekenis ingeboet?
Nee, Goede Vrijdag is nog steeds van cruciale betekenis voor ons
mensen, al denkt niet iedereen meer aan wat er toen, tweeduizend jaar
geleden, gebeurd is.
Genesis 3
Waarom is Goede Vrijdag van cruciale betekenis? Daarvoor moeten
we teruggaan naar de oorsprong van de mens. De eerste mens leefde
in het paradijs, lezen we in het Bijbelboek Genesis. Hij had het er goed.
Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Hij ging om met God als met een
vriend. Maar toch kwam er een kink in de kabel. God had een grote
tegenstander: de satan. Die wilde niets liever dan het goede werk van
God verstoren. Hij wilde een breuk forceren tussen God en mens.
Want de satan is de belichaming van het kwaad. Hij is het
vleesgeworden kwaad. Hij is uit op het kwade en op niets anders.
Daarom verleidde hij de eerste mensen met mooie beloften. Als ze
zouden eten van de verboden vrucht, zouden ze worden als God. Het
klonk de mens verlokkelijk in de oren. Wie wil niet worden als God?
Wie wil niet alle macht hebben in hemel en op aarde? Wie wil niet
rijker zijn dan rijk? Veel mensen buigen tegenwoordig voor de
mammon, de god van het geld. Ze doen alles om maar rijker te
worden. Anderen doen alles om hun macht te vergroten. En weer
anderen spelen voor God. Ze willen niet afhankelijk zijn van God. Ze
luisteren niet naar zijn geboden. Ze willen zelf op die troon zitten en
hun beslissingen autonoom nemen.
Dat leek de eerste mens ook wat en hij ging grif in op het aanbod van
de satan. Hij at van de verboden vrucht. Hij was God ongehoorzaam.
Maar berouw komt na de zonde. Toen pas gingen de ogen open van de
mens. Hij had kennis gemaakt met zonde en dood. Hij stond naakt
voor God. Hij kon zich niet verbergen. God riep hem ter
verantwoording. De breuk tussen God en mens was een feit.
Maar liet God het daarbij? Nee, we leren Hem kennen als een God van
liefde en genade. Hij wilde niet de ondergang van de mens, niet zijn
dood. Want met de zonde kwam ook de dood in de wereld. We
ervaren de dood elke dag om ons heen. Geliefden overlijden. Er is
rouw en verdriet.
God was erop uit om de breuk tussen Hem en de mens te herstellen.
Hij is een God van vrede.
Wij mogen ook breuken herstellen, vrede stichten, onze vijand de
hand reiken. Waar dat gebeurt is er vrede en harmonie. Daar wordt
de onrust weggenomen.
God wilde dus de breuk tussen Hem en de mens helen. Hoe? Door
zijn Zoon naar de aarde te sturen. Die moest bemiddelen. Die moest
een brug slaan.
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ons de hand reiken. We zijn voor Hem niet anoniem. Hij kent onze
naam: uw naam, jouw naam en mijn naam. Hij weet wat we nodig
hebben: liefde en vergeving.
Johannes 19
We lezen in Johannes 19 hoe Jezus gestorven is aan het kruis. Het is
een indrukwekkend bericht van de evangelist.
Als Jezus aan het kruis hangt, gaat er heel wat door Hem heen. Maar
Hij weet en Hij zegt: “Het is volbracht”. Hij heeft zijn geweldige missie
naar deze wereld voltooid. Hij heeft de breuk tussen God en mens
geheeld. Als we Hem aannemen als onze Heer en Verlosser is er vrede
met God en daarmee vrede in ons hart. Jezus neemt onze onrust weg.
Hij zegt ergens: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, want
Ik zal u rust geven”.
Dat zijn geweldige woorden!
We lezen in Johannes 19 hoe Jezus lijdt. Hij lijdt voor de zonden van
de wereld. Hij heeft dorst. De zon brandt ongenadig. Hij krijgt en
spons met water en azijn toegereikt. Dat verlicht de pijn wat. En dan
zegt Jezus die historische woorden: “Het is volbracht”. Hij buigt zijn
hoofd en geeft de geest. Indrukwekkend. Het is dus niet zo, dat dit
Hem alleen maar overkomen is. Nee, gewillig buigt Hij het hoofd en
geeft Hij de geest, Hij geeft zijn geest over aan zijn Vader. Hij geeft
Zich geheel over aan zijn Vader. Bij Hem is Hij veilig.
Jezus is gestorven. Zijn lichaam hangt aan het kruis. Het is vele malen
afgebeeld. Maar wat nu? De wet van Mozes zei, dat de lichamen aan
bomen of kruisen niet de nacht over mochten blijven hangen. Want de
mens, die gekruisigd was stond onder de vloek van God. En als men
het lichaam niet verwijderde werd het hele land verontreinigd. Ja, de
vloek van God rustte op Jezus – de vloek, die eigenlijk op ons had
moeten rusten vanwege onze zonden. En dat geldt ook voor ons.
Want we zijn geen haar beter dan de eerste mens. Er is nog altijd haat
en vijandschap, leugen en bedrog, ook op ons eiland. Maar als we ons
bekeren van onze dwaalwegen, neemt God de vloek weg. Want Jezus
heeft die al gedragen.
En ook op de sabbat mochten de lichamen niet aan het kruis blijven
hangen. Daarom vroegen de joodse leiders of ze de benen van Jezus en
de twee anderen, die naast Hem hingen, mochten breken. Dat
versnelde het stervensproces. En ze vroegen ook of ze de lichamen
mochten meenemen.
De soldaten dan braken de benen van de twee anderen. Maar toen ze
bij Jezus kwamen, zagen ze, dat Hij al gestorven was. Daarom braken
ze zijn benen niet. Dit heeft ook een diepere betekenis.
God had in het Oude Testament gezegd: als je een dier aan Mij offert
voor de vergeving van je zonden, moet dat dier zonder gebrek zijn, dus
niet kreupel, verlamd, ziek, en dergelijke. Jezus was een gaaf offer.
Want hij was zondeloos. En als teken daarvan werden zijn benen niet
gebroken.

We weten, dat zijn Zoon gekomen is, met kerst. We weten hoe zijn
Zoon heet: Jezus. Dat betekent: God redt. Hij deed precies wat God
wilde: ons redden van de ondergang: u, jou en mij. Daarom slaat de
boodschap van Goede Vrijdag op ons allemaal. Niemand wordt
uitgezonderd.
Wat moest Jezus doen? Wat was zijn missie? Sterven voor de wereld,
sterven voor onze zonden. Hij moest onze zonden op Zich nemen,
preciezer gezegd: Hij moest de straf op onze zonden op Zich nemen.
Dan werden de zonden van ons afgenomen en waren we vrij: voor
God. Vrijgesproken. Geweldig! Bevrijd van zonde en schuld.
Daar is God op uit.

Maar de soldaten wilden er toch zeker van zijn, dat Jezus gestorven
was. Daarom staken ze een lans in zijn zijde. En er kwam bloed en
water uit. Nu wisten ze het zeker: Jezus is werkelijk gestorven.
Hoe weten we, dat dit alles gebeurd is? Er waren ooggetuigen bij. En
een van die ooggetuigen was de evangelist zelf, Johannes. Daarom is
zijn getuigenis betrouwbaar. Hij verzint maar niet wat, nee, hij heeft
het zelf gezien. Hij spreekt de waarheid. Hij doet dat met een bepaald
doel. Welk doel? “Dat u gelooft”. We mogen geloven in Jezus Christus
als onze Heer en Heiland. We mogen geloven, dat Hij in onze plaats
aan het kruis hing; dat Hij in onze plaats de straf onderging die wij
hadden moeten ondergaan. We mogen geloven, dat God ons leven wil,
ons eeuwige leven.
Wij mogen ons hart voor Jezus openstellen en Hem toelaten in ons
leven.
Ja, Jezus is gestorven aan het kruis op Goede Vrijdag. Beseffen we dat?
En zijn we Hem daarvoor eeuwig dankbaar?

Hij heeft ons op het oog. Hij wil ons redden van de ondergang. Hij wil

Ds. Hans Végh
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Ebenezer Church
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Ebenezer Church
Wijk 1
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Ebenezer Community News and Church Activities
Br. Desta Nisbeth
“Servant leadership is a philosophy and set of practices that
enriches the lives of individuals, builds better organizations and
ultimately creates a more just and caring world”
The servant leader is servant first…it begins with the natural
feeling that one wants to serve, to serve first. Then conscious
choice brings one to aspire to lead.
As it regards the role of a church elder the following:
Servant Leadership
“Elders must be committed to working together, by the power of the
Holy Spirit, in humble, Christ-like love.” The twelve apostles put the
principles of love, humility, oneness, prayer, trust, forgiveness, and
servant hood into practice by working together humbly and lovingly as
a leadership team.
Of course, elders will disagree, argue, get angry, and at times think
badly of one another. In our own strength we would destroy our
eldership team in short order. But Christ’s principles practiced by the
apostles should ultimately govern our attitudes and behavior toward
one another. When they fail to act toward one another as Christ-like
disciples, they repent, confess, and start anew. Eldership will never
work if the elders don’t understand or fall short of a total commitment
to Christ’s principles of self-sacrificing love and humble servant hood.
In addition to shepherding others with a servant spirit, elders must
humbly and lovingly relate to one another. They must be able to
patiently build consensus, compromise, persuade, listen, handle
disagreement, forgive, receive rebuke and correction, confess
sin, and appreciate the wisdom and perspective of others – even those
with whom they disagree.
When we consider Paul’s example and that of our Lord’s, we must
agree that biblical elders do not dictate, they direct. True elders do
not command the consciences of their brethren but appeal to their
brethren to faithfully follow God’s Word. Out of love, true elders
suffer and bear the brunt of difficult people and problems so that the
lambs are not bruised. They bear the misunderstanding and sins of
others so that the assembly may live in peace. They lose sleep so that
others may rest. They make great personal sacrifices of time and
energy for the welfare of others. They see themselves as men under
authority. They depend on God for wisdom and help, not on their own
power and cleverness. They face the false teachers’ fierce attacks. They
guard the community’s liberty and freedom in Christ so that the saints
are encouraged to develop their gifts, to mature, and to serve one
another.
The New Testament provides a consistent example of shared
leadership as the ideal structure of leadership in a congregation where
love, humility, and servant hood are paramount. When it functions
properly, shared leadership requires a greater exercise of humble

servant hood than does unitary leadership. In order for an eldership to
operate effectively, the elders must show mutual regard for one
another, submit themselves one to another, patiently wait upon one
another, genuinely consider one another’s interests and perspectives,
and defer to one another. Eldership then enhances brotherly love,
humility, mutuality, patience, and loving interdependence - qualities
that are to mark the servant church.
In summary, using Paul’s great love chapter, we can say that a servant
elder “is patient…is kind, and is not jealous…[a servant elder] does
not brag..[a servant elder] is not arrogant, does not act
unbecomingly…does not seek [his]...own…[a servant elder] is not
provoked, does not take into account a wrong suffered, does not
rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth; [a servant
elder] bears all things, believes all things, hopes all things, endures all
things” (1 Cor. 13:4-7).
Youth and Children Service.
On Sunday February 18th 2018 the 1st Sunday in Lent, the Service was
led by the Youth and Children. A sketch was performed by the New
Generation as well.
Sister Sheena Valks brought the following message titled: “All Good
Things’’
We all seek happiness. We are all searching for love. We are all
desperate for peace. But so often, we look in the wrong places.
St Augustine prayed, 'Lord... you have made us for yourself and our
hearts are restless until they find their rest in you.' God is the source
of all good things.
Psalm 4:1 - 8. The source of joy and peace
So often we seek joy and peace in the wrong places: ‘How long will
you love delusions and seek false gods?’ (v.2). We think that money,
possessions or success will be the answer. But these are delusions and
false gods. True joy and peace, as David tells us, are to be found in a
relationship with God (v.3).
We are not promised a problem-free life – the psalm starts with a cry:
‘Give me relief from my distress; be merciful to me and hear my
prayer’ (v.1b). David is confident that God will hear: ‘He listens the
split second I call to him’ (v.3b, MSG).
God alone is the true source of joy and peace: ‘Let the light of your
face shine upon us, O Lord. You have filled my heart with
greater joy than when their grain and new wine abound. I will lie down
and sleep in peace, for you alone, Lord, make me dwell in safety’ (vv.6b
–8).
There is greater joy in the presence of God than there is in material
prosperity and luxury. Prosperity, despite the apparent security it
brings, does not necessarily lead to peaceful sleep. Only in God’s will
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can we truly ‘dwell in safety’ (v.8).
Lord, let the light of your face shine on me. Fill my heart with the joy
of your presence and grant me peaceful sleep.
Matthew 5. The source of God’s favour and true happiness
According to Jesus, true happiness does not come from all the things
that society suggests. It does not come from celebrity, beauty, wealth
and possessions. It is not about how you feel. It is not about what you
have or even about what you do.
The Greek word used in the older versions of the bible, ‘Makarios’,
means ‘blessed’, ‘fortunate’, ‘happy’ – the privileged recipient of God’s
favour. Or, as the Amplified version puts it, ‘happy, to be envied, and
spiritually prosperous, that is, with life-joy and satisfaction…
regardless of their outward conditions.’
In the Beatitudes (‘beautiful attitudes’!) Jesus highlights eight
unexpected situations in which you receive God’s favour and
blessings.
Be spiritually desperate for God - ‘Blessed are the poor in
spirit’ (v.3a).
The word for ‘poor’ means ‘begging… dependent on others for
support’. Here, it means being brought low or weakened to the point
of realizing the need to depend on Jesus: ‘You’re blessed when you’re
at the end of your rope’ (v.3a, MSG). The poor in spirit are blessed
because, through what Jesus has made possible, ‘theirs is the kingdom
of heaven’ (v.3b).
Weep over your condition. - ‘Blessed are those who
mourn’ (v.4a). Mourn your own sin and the mess in the world
around you. Weep with those who weep. It is not wrong to weep and
to mourn the loss of those you love. Jesus’ promise is that those who
mourn ‘will be comforted’ (v.4b). God’s comfort goes way beyond any
kind of ordinary comfort. ‘It’s almost worth having a problem in order
to be able to experience [God’s comfort].
’Be content with who you are. - ‘Blessed are the
meek’ (v.5a). The Greek word for ‘meek’ means ‘gentle’,
‘considerate’, ‘unassuming’. It is showing kindness and love for others.
It is the opposite of arrogance and self-seeking. It means ‘broken’, not
in the sense of a broken glass that is shattered, but in the way that a
horse is broken – tamed, strength under control. Through Jesus the
meek are blessed – ‘they will inherit the earth’ (v.5b).
‘You’re blessed when you’re content with just who you are – no
more, no less’ (v.5a, MSG).

Strive to bring peace - ‘Blessed are the peacemakers’ (v.9a).
Don’t stir up conflict, but make peace. Jesus, the Son of God, came to
make peace for you on the cross (Colossians 1:20). Blessed are the
peacemakers ‘for they will be called children of God’.
‘You’re blessed when you can show people how to cooperate instead
of compete or fight’ (v.9a, MSG).
Expect nothing in return except persecution - ‘Blessed are
those who are persecuted because of righteousness’ (v.10a).
Don’t expect anything from the world in return except criticism. But
God is with the persecuted church: ‘theirs is the kingdom of
heaven’ (v.10b).
‘You’re blessed when your commitment to God provokes
persecution’ (v.10, MSG).
Now, in the Sermon on the Mount, Jesus fulfils the Old Testament Law
by revealing its full depth and meaning: ‘Don’t suppose for a minute
that I have come to demolish the Scriptures – either God’s Law or the
Prophets. I’m not here to demolish but to complete’ (5:17).
‘Jesus is insatiable. Everything we do pleases him but nothing satisfies
him. He keeps raising the standards. He walks in high places.’ In the
Sermon on the Mount, Jesus ‘raised the bar’ to the sky, not to bring us
down but to lift us up: ‘I've put you there on a hilltop, on a light stand
– shine!’ (5:16, MSG).
Genesis 9:18-11:93. The source of love and unity
Love covers and protects. It does not seek to expose other
people’s weaknesses and faults. It does not delight in other’s
misfortunes. Today’s passage begins with the rather strange account of
Noah getting drunk. The fact that he was a righteous man did not
mean that he was perfect. Shem and Japheth are commended for
‘covering their father’s nakedness’ (9:23).
Love and unity go hand in hand. The Tower of Babel is the symbol
of disunity (11:1–9). The people said, ‘Come, let us build ourselves a
city, with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a
name for ourselves’ (v.4). This act of pride and power-seeking led to
disunity, symbolized in the confusion of different languages in the
world. ‘The Lord confused the language of the whole world. From
Continued on page 12

Margarita Elisah Hodge

Be hungry for God - ‘Blessed are those who hunger and thirst
for righteousness’ (v.6a). Pursue a relationship with God as your
number one priority in life. Pursuing anything else for its own sake
ultimately leaves you empty. But the blessing of a hunger for God and
his righteousness is that you ‘will be filled’ (v.6b).
‘You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for
God’ (v.6a, MSG).
Receive forgiveness and be merciful - ‘Blessed are the
merciful, for they will be shown mercy’ (v.7a). Don’t give
people what they ‘deserve’; give them what they don’t deserve. ‘To be
a Christian means to forgive the inexcusable, because God has
forgiven the inexcusable in you.’ The merciful are blessed because
‘they will be shown mercy’ (v.7b).
Be completely sincere - ‘Blessed are the pure in heart’ (v.8a).
This is not just outward purity but integrity, openness, sincerity and
authenticity. It is a purity that truly allows you to ‘see God’ (v.8b). A
pure heart starts with your thoughts because your thoughts become
your words, your actions and your character.
A key step to being pure in heart is allowing others to see us as we
are – in all our brokenness and vulnerability. ‘You’re blessed when
you get your inside world – your mind and heart – put right’ (v.8a,
MSG).
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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)
Papiamentu classes

For more information:
Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566
Adres: Oranjestraat 111
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
Ds. L.P.J. van Bruggen
San Fuegoweg 18 (Jongbloed)
Tel: 738 0152
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter)
Br. H. B. Beaujon
Br. F. Hasselbaink
Br. C. Renardus (kerkvoogd)
Zr. R.D. Rahman

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

461 5013
565 1574
738 1725
736 5391
524 6823
565 2334

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

540 0865
747 6627

462 5045
462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
Overleden
Op Woensdag 31 januari vond de uitvaart plaats van Dorothy Perret
Gentil-Schotborgh, aansluitend de begrafenis op de begraafplaats bij de
Berg Altenaweg. De familie verliest een dierbare en zorgzame moeder
en geliefd echtgenote. De hoge leeftijd van 91 jaar werd bereikt en
samen waren zij maar liefst 70 jaar gehuwd. In de laatste periode werd
opname in een instelling noodzakelijk, daarvoor genoot zij de
liefdevolle zorg van haar man en de kinderen vele jaren lang. Helaas
waren er perioden van toenemende verwarring en onrust maar altijd
liet moeder zich leiden en was ze dankbaar met de aandacht en
nabijheid. Tot het laatst wilde ze graag er op uit en was een uitje altijd
welkom. Haar dienende en arbeidzame leven kwam ten einde op een
stil moment waar de familie haar in rust en met vrede heeft laten gaan.
In het vertrouwen dat geloof het sterven maakt tot een toegang tot
het eeuwige leven. In Christus wordt dat leven geschonken aan elk die
er oprecht naar zoekt. Bij de uitvaart was de gehele familie compleet,
gekomen van verre vonden zij hun thuisbasis hier op Curacao. Daar
klonk het Woord en werd troost gevonden onder elkaar. Haar lieve
man en de vader van de kinderen blijft achter op Jan Thiel. Dankbaar
voor zijn eigen plek en de toewijding van de dochters vertelt hij graag
van zijn lange leven en van zijn geloof in de Here God. We wensen de
familie en alle die betrokken zijn sterkte bij het verlies en vele
dankbare herinneringen.
Onze zieken
Mw. E. Renardus was voor een paar weken in het ziekenhuis voor een
antibiotica behandeling. Een vervelend virus maakte lopen en bewegen
haast onmogelijk en telkens erg pijnlijk. Inmiddels weer thuis is nu de
periode van verder herstel en revalidatie. Dat betekent dat vele
werkzaamheden tijdelijk stil kwamen te liggen en dat is best lastig als
het met veel toewijding en liefde gedaan wordt. Gelukkig zijn er
mensen die het overnemen. We wensen een goed herstel toe.

gekomen in een gebroken wereld om die nieuw te maken; een nieuwe
schepping. We zien het niet altijd maar we blijven geloven en hopen.
We wensen de leiding en de kinderen een mooie tijd samen.
Jeugdkerk
Maandelijks is in de Fortkerk naast de kindernevendienst de jeugdkerk.
Dat is een ontmoeting van jongeren van 14 jaar en ouder in de
benedenzaal van de kerk tijdens de kerktijd van 09.30 uur tot het einde
van de dienst in de kerk. Onder leiding van ds. Marielle Berends zijn de
jongeren met elkaar in gesprek rond het thema van die dag. Naast
gesprek is er ook ruimte voor gebed, bezinning, nadenken en de
symboliek van een kaars waarvan het licht verwijst naar de
aanwezigheid van de Heer. Aan het einde van de dienst komen de
jongeren voor in de kerk vertellen hoe ze het hebben ervaren en wat
ze hebben besproken.
Bij de diensten 1
Bij elke lijdenszondag komen we dichter bij Pasen. We bereiden ons
voor op de boodschap van leven, vernieuwing en heelheid. Om het
licht te bereiken gaat de weg som door het duister, toch geloven we
niet alleen te staan en wenkt het licht ons tegemoet. Het is in de
lijdenstijd daarom ook fijn alvast over Pasen na te denken en voor te
bereiden. In de Stille Week zijn de diensten van donderdag, vrijdag en
zaterdag op elkaar afgestemd en elke dienst op eigen wijze laat ons een
stapje verder zetten. Op Witte Donderdag zal in de Fortkerk de dienst
worden voorgegaan door de predikanten Hans Végh en Peter van
Bruggen. In deze dienst zal het Avondmaal bediend worden. Goede
Vrijdagdienst in de Ebenezer als vanouds. En Stille zaterdagdienst in de
Emmakerk samen met de jongeren, de jeugdpredikant en de
wijkpredikant.

Jubileum
Op 24 februari vieren Hans en Hilly Pijnaker hun huwelijksjubileum. Zij
zijn dankbaar na 40 jaar nog altijd de zegen van God over hun huwelijk
te mogen ervaren. Zij vinden het fijn dat in de Fortkerk te doen als de
plaats waar zij een groot gedeelte van het jaar hun vaste plek hebben.
We zijn blij en dankbaar dat dit mogelijk is. Zondag 25 februari zal hier
aandacht aan worden besteed. We wensen Hans en Hilly een fijn
verblijf op Dushi Korsow en een feestelijke dag!

Bij de diensten 2
Op eerste paasdag komen we samen in de Fortkerk en zal het koor
Forti Kantando haar medewerking verlenen. Een heerlijke dienst
waarbij we –gebruik makend van de open ramen- het over het fort en
de stad mogen uitroepen; de Heer is waarlijk opgestaan. We realiseren
ons dat aan velen op dit eiland en in deze wereld deze boodschap
voorbij gaan. Christenen dragen het woord van Pasen echter altijd bij
zich om op je eigen plek en op je eigen moment met woord en daad
een klein verschil te kunnen maken. We wensen het koor een fijne
voorbereiding en we zien samen met hen uit naar een mooie dienst.

Paasproject
In deze lijdensperiode hanteert de kindernevendienst het paasproject
van Vertel Het Maar. Daarbij hoort een werkstuk dat elke zondag een
beetje verder vordert tot het met Pasen helemaal in orde zal zijn. Het
thema is De Nieuwe Schepping. Daarbij zingen we ook een projectlied
dat per zondag een nieuwe tekst heeft. Na de kindernevendienst
vertellen de kinderen wat ze hebben gehoord en geleerd. Jezus is

Vanuit de Wijkkerkenraad
Naast andere zaken van belangrijke en emotionele aard bespreken we
in de kerkenraad het thema; “Levensverbintenissen van mensen van
hetzelfde geslacht”. Het ontgaat de kerkenraad het belang niet
daarover na te denken . We laten ons hierin leiden door de context
van de bijbel en de samenleving waarin we leven. We hebben 4 stappen
uitgezet om hierover een visie te formuleren en met de wijk te

Maart 2018 VPG NIEUWS
communiceren. In het nadenken hierover zeggen we elkaar
onvoorwaardelijk respect toe en de ruimte om in geloof en naar
geweten een persoonlijke mening te vormen. Op verzoek van zr.
Rita Rahman stonden we ook stil bij de zich aandiendende
vluchtelingenproblematiek van Curaçao. Rita kon ons de ins and outs
op diplomatiek vlak uitleggen en samen dachten we na hoe de kerk
invulling kan geven aan haar verantwoordelijkheid. Een gezamenlijk
initiatief vanuit de Council of Churches lijkt dan de meest wenselijke
optie. Van belang is dat we waken over een humanitaire opvang voor
de vluchtelingen uit Venezuela en we ons hierin eerst en vooral laten
leiden door de norm van naasteliefde. Belemmerende factoren zijn
geld en gebrek aan protocollen en regelingen waardoor mensen op
ons eiland dreigen verstrikt te raken in armoede en illegaliteit. Het in
hechtenis nemen van vluchtelingen en hen per omgaande uit te zetten
lijkt niet de oplossing te zijn. Het is de kerk een zorg hoe deze
mensen menswaardig en evenwichtig op te vangen.

9

1.Wittenberg
Hier was Maarten Luther professor in de exegese (uitlegkunde) van de
Bijbel (3). Hij kwam in aanraking met de aflaathandel. Door het kopen
van een aflaat werden niet alleen de kerkelijke straffen afgekocht, maar
ook de zonden vergeven, ook de zonden van familieleden in het
vagevuur. Deze handel was Luther een doorn in het oog (4). Hij vroeg
zich af: Hoe krijg ik een genadig God in de hemel? Door een aflaat te kopen,
door boetedoening, door goede werken? In het klooster vond hij het
antwoord in Romeinen 1:17, waar hij las: “De mens wordt zalig door
genade en geloof alleen”. Door Luther heeft de Reformatie de drie sola’s
geformuleerd: Sola Scriptura, sola gratia en sola fide (resp. alleen door de
Schrift, alleen door genade, alleen door het geloof worden we
behouden). Soms voegde men daar nog aan toe: Solo Christo (alleen
Vervolg Betekenis en verbreiding van de Reformatie op pag 11

Vanuit San Fuego
We ervaren in alle tijden (zowel moeilijke als blijde) veel steun en
betrokkenheid van gemeenteleden. Dat oprecht maakt dankbaar!
Alle goeds en Gods zegen,
PvB
BETEKENIS EN VERBREIDING VAN DE REFORMATIE
Deel 1
Op 31 oktober j.l. herdachten we in de Fortkerk het feit, dat 500 jaar
geleden de Reformatie begon. Maarten Luther sloeg toen zijn 95
stellingen aan aan de deur van de slotkerk in Wittenberg (Duitsland)
(1).
Op 13 januari j.l,. hielden we een ambtsdragersdag over het thema
“De Reformatie, toen en nu”. Ik hield een inleiding over “De
Reformatie toen”. Daarna volgde er een discussie over “De
Reformatie nu”.
In dit artikel wil ik ingaan op het ontstaan, de betekenis en de
verbreiding van de Reformatie.
Voorlopers
De Reformatie is niet uit de lucht komen vallen. Al eeuwen daarvóór
waren er mensen en bewegingen, die kritiek hadden op de heersende
kerkelijke toestanden. Het Evangelie stond weinig centraal meer; het
werd overwoekerd door tradities en gebruiken; de pausen baadden
zich in weelde; paus en bisshoppen hadden ook wereldlijke macht en
verwaarloosden vaak hun kerkelijke opdracht.
Enkele voorlopers van de Reformatie waren Geert Grote, Thomas à
Kempis, John Wyclif uit Engeland en Johannes Hus uit Bohemen (nu
Tsjechië). Johannes Hus moest zich verantwoorden voor zijn ideeën
voor het concilie, dat bijeengekomen was in Konstanz (Duitsland).
Hem was een vrijgeleide beloofd. Hij kon ongedeerd naar huis
terugkeren. Maar men was van mening, dat je je niet behoefde te
houden aan een gelofte aan een ketter. Hus werd gearresteerd en op
de brandstapel ter dood gebracht. Het huis in Konstanz, waar hij
woonde, heb ik destijds bezocht. Het is nu een museum. Ook het
paleis, waar het concilie werd gehouden, is te bezoeken (2).
Niet alleen mensen hebben de weg voorbereid voor de Reformatie.
Er waren ook geestelijke stromingen, die dat deden. Te denken valt
aan Renaissance en humanisme. De Renaissance greep terug naar de
klassieke Oudheid. Men wilde terug naar de bronnen. Ze was een
reactie op de onmondigheid en de gebondenheid van de enkeling. De
mens moest onafhankelijk zijn van de knellende banden van de kerk.
In het humanisme stond de mens centraal. Het humanisme deed zich
vooral gelden in de wetenschap en de letterkunde, de Renaissance
meer in de kunst.
Ook mensen, die de hervorming van de kerk voorstonden, wilden
terug naar de bron, terug naar de Heilige Schrift.
De Reformatie had drie brandpunten:

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

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 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

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

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.
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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)
Br. R. Buist

Diakenen:
Zr. S. Wiel

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

767 6920
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
516 4919
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulpprediker:
Br. H. de Lijster

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk

Jongerencatechese
Elke 14 dagen is er jongerencatechese: voor jongeren van 12 tot 18
jaar. Deze is van 18.30 tot 19.30 uur in de consistorie. De data zijn: 14
en 28 maart.

veertigdagentijd genoemd. In onze diensten zal daar rekening mee gehouden worden voor wat betreft de lezingen en de liederen.
Op 25 maart a.s. is het Palmpasen. We vieren dan Jezus’ intocht in Jeruzalem op een ezel. Ootmoed en overwinning gaan hier hand in hand.
Maar daarna begint de Stille Week, waarin het lijden van Christus nog
meer aandacht krijgt.
29 maart is het de Witte Donderdag. Dan hopen we het avondmaal te
vieren. De dienst in de Fortkerk begint om 19.00 uur. We hopen dan
het avondmaal te vieren. Ds. Peter van Bruggen en ik hopen in deze
dienst voor te gaan.
30 maart is het Goede Vrijdag. Dan gedenken we het sterven van
Christus. De dienst in de Ebenezer church begint om 9.30 uur. Rev.
Leander Warren hoopt hierin voor te gaan.
31 maart is het Stille Zaterdag. Dan is er een Paaswake. Van de stilte
van het graf gaan we naar Jezus’ opstanding. Na duisternis komt er licht.
De Paaswake begint om 21.00 uur in de Emmakerk. Ds. Mariëlle Berends en ik hopen daarin voor te gaan.
De diensten van 29, 30 en 31 maart zijn gezamenlijke diensten.
Op 1 april is het Pasen. Dan vieren we Jezus’ opstanding uit de dood. Er
gloort nieuw leven en daarmee nieuwe hoop voor de wereld. Er is zicht
op de toekomst, want Christus heeft de dood overwonnen. We hopen
dan het avondmaal te vieren. Brood en wijn gaan rond als teken van
lichaam en bloed van Christus. Hij gaf ze voor ons, zodat wij het eeuwige leven zouden hebben. Als opgestane Heer is Hij de Gastheer aan het
avondmaal. Door de Heilige Geest is Hij onder ons aanwezig.

Bijbelstudie
Eveneens eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We bespreken op het
ogenblik het evangelie naar Johannes. We komen bijeen op donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 22 maart en
5 april.

Zangdienst
Op 23 maart a.s. is er weer een zangdienst. We loven en prijzen onze
Heer in onze liederen. We beginnen om 19.30 uur in onze Emmakerk.
Liederen kunt u opgeven bij mij. Iedereen is van harte welkom! Dat
geldt overigens voor al onze activiteiten.

Gespreksgroep “Onder de boom”
Ook eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Onder de boom”
bijeen. We bespreken dan diverse actuele onderwerpen. We komen
bijeen op donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur. De data zijn: 1, 8 en 15
maart.

Een vriendelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Op het ogenblik zijn we in de lijdenstijd of de veertig dagen vóór Pasen.
We denken in het bijzonder aan het lijden en sterven van Jezus Christus voor de zonden van de wereld. Maar we denken ook aan het lijden
in de wereld. Er is veel oorlog en geweld, racisme, discriminatie, honger
en armoede. De schepping zucht en is in barensnood, zegt Paulus in een
van zijn brieven. Al deze zaken komen ter sprake in onze gebedsgroep
en gespreksgroepen.
Onze Emmakerk heeft in de komende periode de volgende activiteiten:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen om te bidden voor de noden
van de wereld en voor onze gemeente. We komen dan bijeen van
19.00 tot 20.00 uur in de consistorie.
Belijdeniscatechisatie
Elke dinsdag is er ook belijdeniscatechisatie. We komen bijeen van
20.00 tot 21.00 uur in de consistorie en bereiden ons voor op het doen
van de openbare geloofsbelijdenis.

Seniorenmorgen
Op 12 maart a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen dan bijeen van 9.30 tot 11.30 uur in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen liederen en we bidden. Er is koffie en fris met wat
erbij. Het is altijd gezellig.
Bij de diensten
Op 14 februari j.l. (Aswoensdag) is de lijdenstijd begonnen, ook wel de

Nieuws Jet
MOTIVATIE
Kaine van 7 is momenteel bezig te leren boompje klimmen. Het is niet
zo gemakkelijk voor hem om in de boom achter in de tuin te komen.
Hij moet boven zijn hoofd reiken om de eerste tak te pakken.
Dan moet hij zichzelf optrekken, zijn benen om de stam heen slaan,
zodat hij zich vast kan klemmen en over die eerste tak verder kan
klauteren. Hij voelt zich heel trots als hij zo een eindje de boom in
komt.
Maar vraag hem eens zijn pyama op te vouwen of zijn speelgoed op te
ruimen. Gelijk een ander manneke. Plotseling is dat handige knulletje,
dat zó goed is in bomen klimmen een zielig ventje, dat ‘moe’ is. Wat is
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het verschil? Motivatie! Kinderen kunnen erg hun best doen om in een
boom te klimmen omdat ze gemotiveerd worden door de uitdaging en
een gevoel van onafhankelijkheid.
Maar ze hebben een hekel aan kleren opruimen, omdat ze daar ‘niks
aan’ vinden.
Als christenen (volwassenen) doen we vaak de dingen van het gewone
leven met hetzelfde enthousiasme waarmee Kaine boompje klimt. We
worden gemotiveerd door méér verdienen, een betere baan enz. Maar
streven we er ook naar om met hetzelfde enthousiasme de Here te
dienen en wat voor anderen te betekenen? Die ene Heer, die er altijd
voor ons is, ons alle zegeningen geeft.
Laten we daar eens over gaan nadenken.
DIENSTEN
Op zondag 11 februari ging de Gran Marcha weer van start. Een
speciale zondag. De Maranatha- en Emmakerk vieren op die dag samen
een dienst in de Emmakerk. Ieder jaar beloven we elkaar, dat het niet
bij één keertje blijft. Maar we weten allemaal wel hoe het jaar voorbij
vliegt en wij steeds bezig zijn.
Het was een mooie dienst, onze voorgangers waren zr. Marie CasperSumter en br. Hanco de Lijster.
Tot de volgende Gran Marcha lieve mensen van de Maranathakerk. Een
goed, gezegend jaar toegewenst!
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het hebben, als we alleen maar even denken aan onze buren
(Venezuela, Suriname). Goede tijd om met minder te doen, meer
samen te delen; denk aan uw naaste. Naar de kerkdienst te gaan, wat
geestelijke voeding te halen, wat dichterbij de les van de Heer te zijn.
Het is niet niks wat onze Grote Vader gedaan heeft voor ons. Hij heeft
Zijn enige Zoon gestuurd naar de aarde om ons te leren dat de Liefde
zó belangrijk is én.. hij moest ook nog sterven voor onze zonden.
KARAOKE, POTLUCK
Op zaterdag 17 februari hadden we onze jaarlijkse Karaoke, Potluck
middag. Zoals ieder jaar heel gezellig.Bij de Karaoke kwamen de
stemmen los en voor de Potluck kwamen er overheerlijke hapjes
binnen. Lieve mensen, dank voor uw komst, voor uw tijd en voor de
overheerlijke hapjes.
Houdt u de tijd van de
Diensten in de Stille Week
goed in de gaten? Dat u niet
voor een gesloten deur
komt te staan?
Ik wens u: Een goede
devote Stille Week en
Gezegende Paasdagen! Bon
Pasku Resurekshon!
PAAS - TIP: Goed idee om
een zucht te veranderen in
een gezang!
Warme Paasgroeten
namens de Kerkenraad,
Jet Baank.
Vervolg Betekenis en verbreiding van de Reformatie van pag 9

JONGELUI
Carnaval is weer voorbij, de Paasvakantie staat voor de deur. Jullie
zitten in jullie tweede en laatste deel van het schooljaar. Zet ‘m op!
Een puntje meer is altijd fijn en we willen allemaal over, ons diploma
halen, nietwaar? Ga ervoor!
SENIORENOCHTEND
Maandag 19 februari hadden we onze maandelijkse seniorenochtend.
Het ging over Genesis 16, zeer interessant. Om de tafel zat het vol, de
discussie kwam los over Abram, Saraï en Hagar. Het was een fijne
ochtend. Deze keer was Frans erbij, 2 hanen bij de “kippen” aan de
tafel.
VASTENTIJD
We zitten nu middenin de vasten-lijdens-veertigdagen-bezinningstijd.
Heel goed om te bezinnen over deze periode. Ook over hoe goed wij

door Christus).
Luther wilde geen breuk met de kerk, maar een hervorming van
binnenuit. Maar hij werd niet begrepen door de paus. In 1520 dreigde
de paus, Leo X, hem in de ban te doen als hij zijn stellingen niet herriep.
Luther weigerde. Hij wilde alleen herroepen als men vanuit de Schrift
kon aantonen, dat hij ongelijk had. Luther verbrandde openlijk de
pauselijke bul, waarin hij met de ban bedreigd werd. In 1521 deed de
paus hem daadwerkelijk in de ban. Hij was nu vogelvrij. Iedereen kon
hem ongestraft doden.
In 1521 riep de keizer een rijksdag (5) in Worms bijeen. Hij was bang,
dat zijn rijk uiteen zou vallen door kerkelijke twisten. Luther werd ook
hier ter verantwoording geroepen, maar hij herriep zijn stellingen niet.
Toen hij uit Worms vertrok werd hij ontvoerd door zijn vrienden. Ze
vreesden voor zijn leven. Ze brachten hem in veiligheid op de
Wartburg. Ook daar heeft hij niet stilgezeten. Luther was ook een
eminent taalgeleerde. Hij beheerste het Hebreeuws en het Grieks, de
grondtalen van de Bijbel. In drie maanden vertaalde hij het Nieuwe
Testament in het Duits, een hele prestatie. Hij wilde namelijk, dat het
volk de Bijbel kon lezen in zijn eigen taal. Later heeft hij ook het Oude
Testament in het Duits vertaald. Hier heeft hij twaalf jaar over gedaan
(6).
In 1529 riep de keizer de tweede rijksdag in Spiers bijeen. Hij wilde hier
een aantal tegemoetkomingen aan Luther en zijn aanhangers
terugdraaien. De evangelische vorsten waren het hier niet mee eens en
dienden een “Protestation” in. Hierin maakten ze bezwaar tegen de
onderdrukking van de gewetensvrijheid en legden ze getuigenis af voor
de waarheid van het Evangelie. De protestanten hebben hun naam te
danken aan deze “Protestation”.
2.Zürich
In Zürich werkte Huldreich Zwingli (1484-1531). Hij was eerst pastoor
in Glarus. Hij studeerde ook in het buitenland. Hij was beïnvloed door
het humanisme. Ook hij protesteerde tegen de misstanden in de kerk,
Vervolg Betekenis en verbreiding van de Reformatie op pag12
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Continued from page 7
there the Lord scattered them over the face of the whole earth’ (v.9).
The day of Pentecost was the reversal of Babel. The Holy Spirit
enables people to say: ‘each of us hears them [speaking] in our native
language’ (Acts 2:8). The gift of tongues symbolizes the fact that the
Holy Spirit reverses the disunity of Babel and unites all peoples and
languages.
This is a common experience today as we see the Holy Spirit bringing
love and unity across churches, languages and nations.
In Memoriam Sister Bernadicta Catharina Showe
affectionately known as Bernadette.
On January 14th 2018 again, with unexpected suddenness, death has
come among us. Sister Bernadette has silently closed the door of life
and departed from us never to return again.
The shock of her death was profoundly felt by her family, neighbours,
friends with whom she had daily contact and members of the Ebenezer
United Protestant Church.
Sister Bernadette was an active member of the Ebenezer Church and
attended worship services regularly until she fell ill. She was also a
member of the Victoria Club.
She was known to be a lovely, very soft spoken woman, caring,
thoughtful, spontaneous, hardworking and generous.
For the inhabitants of the neighbourhoods of Penstraat, Nieuw
Nederland, Oranjestraat, and surroundings including Steenrijk she was
known as the mother of those neighbourhoods and an excellent and
outstanding seamstress.
A service of thanksgiving celebrating her life was held at the Ebenezer
Church on Saturday January 27th 2018 in the presence of her children,
other relatives, many neighbours, friends, members of the Ebenezer
congregation and the Victoria Club.
Sister Bernadette was laid to rest in the Protestant cemetery in
Otrabanda.
The Pastor, Church board and congregation of the Ebenezer Church
extend their deepest sympathy to the bereaved families.
Ebenezer Board retreat.
The Ebenezer Church held its annual Church Leaders Retreat on
Saturday February 3rd 2018 in the Obed Anthony Hall.
The retreat opened with a brief devotion by Reverend Leander
Warren was followed with an outline of the Church programme for
2018 – Finances and Contributions by the Treasurer, bro. D. Martina –
Protocols and Projects by bro. D. Nisbeth – Vision & Mission –
Evaluation – Adjournment and Benediction.
Note: Ebenezer’s Vision & Mission Document will be reviewed and
discussed on another occasion.
During a meeting on Sunday February 25th 2018 the congregation was
updated.
Ebenezer Church Program
March 2018.
Thu. 1st
Soup Kitchen.
st
Thu. 1
Worship Service for World Day of Prayer at Ebenezer –
7.30 p.m.
Sun. 4th
Worship Service of Holy Communion – 09.30 a.m..
Wed. 7th
Bible Study & Prayer Meeting – 6.30 p.m..
Thu. 8th
Soup Kitchen – 12.00 p.m.
Sun. 11th
Worship Service of Praise led by L.P. D. Lopes – 09.30
a.m.
Mo. 12th
Ebenezer Men’s Fellowship Meeting – 7.00 p.m.
Tue 13th
Church Board Meeting – 7.00 p.m.
Wed. 14th
Bible Study & Prayer Meeting 6.30 p.m.
th
Thu. 15
Soup Kitchen – 12.00 p.m.
Sun. 18th
UPC Joint Youth Service – 09.30 a.m.
Wed. 21st
Bible Study & Prayer Meeting – 6.30 p.m.
Thu. 22nd
Soup Kitchen – 12.00 p.m.
Sun 25th
Palm Sunday and Church’s 89th Anniversary – 09.30 a.m.
th
Mon. 26
Holy Week Service led by the Men’s Fellowship – 7.00
p.m.

Tue. 27th
Holy Week Service led by the Women’s Group – 7.00
p.m.
Wed. 28th
Holy Week Service led by the Bible Study & Prayer
Group – 7.00 p.m.
Thu. 29th
Soup Kitchen – 12.00 p.m. & Service of the Last Supper
at Emmakerk – 7.00 p.m.
Friday 30th
Good Friday Worship at Ebenezer 09.30 a.m.
Sat. 31st
Holy Saturday Worship at Fortkerk – 9.00 p.m.
Wesley Hall Expansion.
The expansion of the Wesley Hall has begun in the meantime. The
objective is to have this project concluded by March 20th 2018 and be
ready to be inaugurated and blessed during the Church’s 89th
anniversary celebration of the Ebenezer Church on March 25th 2018
(Palm Sunday).

The ongoing extension of the Wesley Hall

Returning visitors Mr. & Mrs. Johnson
from Chicago U.S.A. receiving blessings
from Rev. Leander Warren on the occasion of their wedding anniversary
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los van Luther. Hij wilde het Evangelie weer centraal stellen. Zo schafte
hij de beelden en altaren af. Zelfs het orgel werd verwijderd uit de
kerk en ook het kerkgezang had daarin geen plaats meer. Zijn
avondmaalsleer was anders dan die van Luther. Volgens hem was het
avondmaal een symbolische gedachtenismaaltijd. Het gaat hierin alleen
om het gedenken van het kruisoffer van Christus. Luther leerde de
consubstantiatie: Christus is aanwezig in, met en onder brood en wijn.
Terzijde: de Rooms-katholieke kerk leerde en leert nog steeds de
transsubstantiatie: brood en wijn in de eucharistie veranderen
daadwerkelijk in lichaam en bloed van Christus. En Calvijn (zie
beneden) leerde, dat Christus op een reële manier aanwezig was in het
avondmaal.
Zwingli was ook veldprediker en trok mee met de troepen, toen er
slag geleverd moest worden in de strijd tegen de Rooms-katholieke
kantons. Hij sneuvelde bij Kappel (Zwitserland). Hij werd
gevierendeeld en verbrand.
3.Genève
Hier werkte Johannes Calvijn (1509-1564). Calvijn werd geboren in
Noyon (Noord-Frankrijk). Hij ging aanvankelijk rechten studeren. Later
kwam hij in aanraking met de ideeën van Luther. Doordat de
boekdrukkunst rond 1450 was uitgevonden, konden boeken in groten
getale gedrukt worden en ideeën razendsnel verspreid. Calvijn schreef
de Institutie van het christelijk geloof, waarin hij zijn ideeën neerlegde.
Door de tijd heen werd dit boek uitgebreid met een flink aantal
hoofdstukken. Toen hij op doorreis was naar Bazel, logeerde hij in
Genève. Dit kwam een van de predikanten van de stad, Guillaume
Farel, ter ore. Hij vroeg Calvijn te blijven en te helpen de Reformatie in
die stad door te voeren en de sociale misstanden te bestrijden. Genève
had te maken met veel misstanden. Dronkenschap kwam er veel voor.
Er waren veel bordelen en mensen verloren hun geld aan het kaartspel.
Aanvankelijk weigerde Calvijn op het verzoek van Farel in te gaan,
maar toen deze lang aandrong, gaf hij toe. Men wilde Genève
omvormen tot een “heilige stad”, een theocratie. God zou daar
moeten heersen op alle terreinen van het leven. Het was hier, dat
Calvijn zijn kerkorde opstelde. De kerkorde van de VPG is hiervan
afgeleid. Calvijn voerde in de kerk van Genève het presbyteriale stelsel
in. Dit hield in, dat de kerk werd bestuurd door een kerkenraad.
Hierin waren de vier ambten vertegenwoordigd: de predikanten, de
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doctores, de ouderlingen en de diakenen. De predikanten en de
ouderlingen vormden het Consistorie. Dit hield zich vooral bezig met
vermaan en tucht van de gemeenteleden. Ze moesten in het rechte
spoor worden gehouden (7). De doctores hielden zich bezig met het
catechetisch onderwijs. Dit ambt is echter nooit zo van de grond
gekomen. Meestal namen en nemen de predikanten het catechetisch
onderwijs voor hun rekening. In Calvijns visie waren de ambten
gelijkwaardig aan elkaar. Geen van de ambten mocht heersen over de
andere. De kerk had dus geen eenhoofdige leiding, maar een collectief
leiderschap. Er was in Genève geen hiërarchie, zoals in de Roomskatholieke kerk. Hier stond de paus aan het hoofd, daaronder de
kardinalen, bisschoppen en pastoors. Dit is nog steeds zo. Hoe hoger in
de hiërarchie, hoe meer iemand te zeggen heeft. De kerkhervormers
waren tegen de macht van de paus.
In zijn Institutie leerde Calvijn de uitverkiezing. God heeft mensen vóór
de grondlegging van de wereld uitverkoren tot het heil. Deze leer heeft
veel misstanden opgeroepen en was voorwerp van veel discussie.
Calvijn bestreed ook afwijkingen van de leer. De leer moest zuiver
gehouden worden, door vermaan en tucht. Een zwarte bladzijde in het
leven van Calvijn was de verbranding van Michael Servet. Deze
Spanjaard loochende de drie-eenheid. Calvijn heeft zijn verbranding niet
willen of kunnen voorkomen.
Wat Calvijn ook in Genève deed, was het stichten van een Academie.
Hier gaf hij colleges theologie, samen met zijn collega’s. Intussen was
Calvijn zo bekend geworden, dat van heinde en verre leerlingen
kwamen toestromen om door hem en zijn collega’s onderwezen te
worden in de nieuwe leer. Op deze manier vond het calvinisme ingang
in Frankrijk, de Nederlanden, Schotland, Hongarije en later de
Verenigde Staten van Amerika. Grote delen van Europa werden zo
gewonnen voor de Reformatie. Landen als Polen en Hongarije
bijvoorbeeld waren grotendeels protestants geworden.
Wat Calvijn ook leerde was, dat kerk en staat eigen bevoegdheden
hadden. De staat mocht zich niet mengen in de aangelegenheden van de
kerk en de kerk niet in de aangelegenheden van de staat. Wel mocht en
moest de kerk aan de staat de goddelijke geboden voorhouden (8).
_________________
Noten:
(1) Vgl. Herdenking vijfhonderd jaar Reformatie, in: Antilliaans Dagblad
7 november 2017, p. 8
(2) Zie mijn artikel Hus en de Hussieten. Geloofsstrijd in Bohemen, in:
VPG-nieuws mei 2009, p. 1, 3- 5
(3) Zie mijn artikel Het leven van een hervormer. Maarten Luther 1483
-1546, in: VPG-nieuws december 2017/januari 2018, p. 5, 8, 9
(4) Zie mijn artikel Luther en de aflaathandel, in: VPG-nieuws
november 2017, p. 1, 2, 5
(5) Een rijksdag is een door de vorst tegen een bepaalde dag
bijeengeroepen vergadering van rijksgroten of van vertegenwoordigers
van de standen. Sinds de middeleeuwen kende men gewoonlijk drie
standen: adel, geestelijkheid en burgerij.
(6) Zie ook mijn artikel Luther en de Reformatie, in: VPG-nieuws
november 2014, p. 1v.
(7) Zie ook mijn artikel Het Consistorie. Van tuchtcollege tot
denktank, in: VPG-nieuws april 2017, p. 5, 12
(8) Zie over Calvijn ook mijn artikel Calvijnjaar, in: VPG-nieuws maart
2009, p. 7, 9 (naar aanleiding van het vijfhonderdste geboortejaar van
Calvijn).
Ds. Hans Végh
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Interview met René Buist
Ouderling in de Emmakerk
door Amanda van der Maas
“Mijn belijdenisdienst was dezelfde dienst waarin ik als ouderling
werd bevestigd. Een bijzondere dienst en een bijzonder mooie
ervaring.”
Dit is het vierde interview van een serie interviews met ambtsdragers
uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en
diaken van de verschillende kerken vertellen niet alleen wie ze zijn
maar ook welke werkzaamheden ze hebben binnen het ambt, welke
verwachtingen ze hierbij hebben en welke bijzondere gebeurtenissen
ze binnen het ambt hebben meegemaakt. Deze keer is René Buist aan
het woord, ouderling in de Emmakerk.

1. Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben René Buist en ik ben directeur van het reisbureau
Maduro Travel op Curaçao en Bonaire en dat is een volle
dagtaak.

2. Wanneer bent u ouderling geworden?
In Maart 2013. Ik ben in die tijd benaderd door Jet Baank of ik
ouderling van dienst wilde zijn.

3. Welke verwachting had u van het ambt?
Ik had van tevoren geen bijzondere verwachtingen en wist ook
niet hoe mensen zouden reageren als ze benaderd zouden
worden met vragen over hun afwezigheid. Soms is het moeilijk
om te horen dat er geen interesse meer is in het geloof of het
bijwonen van de diensten. Er zijn ook veel verschillende
verhalen waarom mensen niet meer komen, soms ook hele
schrijnende verhalen. Ik ben in het begin heel goed begeleid
door Jet Baank, over de gedragsregels, omgangsvormen en wat
er verteld moet worden als je ouderling van dienst bent.

4. Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van ouderlingen?
Ja, ik heb een special taak als ouderling. Ik ben gevraagd om de
randkerkelijken te benaderen. Dat zijn mensen die wel
ingeschreven staan bij onze gemeente maar niet of nauwelijks
de diensten bezoeken of betrokken zijn. Deze mensen bel ik
om te vragen hoe het is en uiteraard waarom we ze niet meer
in de diensten zien. Dat kan ook zijn omdat mensen ziek zijn of
minder mobiel. We kunnen dan ook aanbieden om ze op te
halen.

5. Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode dat u
ouderling bent?
Ik was wel gedoopt, ook hier in de Emmakerk maar had nog
geen belijdenis gedaan. Ik heb vroeger wel belijdenis
catechisatie gevolgd, maar uiteindelijk nooit belijdenis gedaan.
En dus voorafgaand aan mijn benoeming als ouderling heb ik
alsnog belijdenis gedaan. Dat was een bijzondere dienst voor
mij en een bijzonder mooie ervaring. In diezelfde dienst ben ik
ook benoemd als ouderling

6. U bent ouderling in de Emmakerk, wat kenmerkt deze gemeente?
Van oorsprong was de Emmakerk een Surinaamse kerk. Wat ik
mooi vind is dat in de loop van de tijd we een hele diverse
gemeente hebben gekregen. Met mensen van diverse afkomst
en kleuren, we zijn een mooi voorbeeld van hoe het kan in
deze wereld. Waar verschillende bevolkingsgroepen kunnen
samenkomen in één gemeenschappelijke kerk.

Afbeelding: Johannes Calvijn
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Farida Da Costa
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Kerkvoogdij: Olaf Mulder
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ralph.james.meo@gmail.com
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faridadcgomez@hotmail.com
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526 1566

maritza@janbeau.com
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From our Preses
Br. Ralph L. James
Message from the Preses
Beginning on Ash Wednesday, Lent is a season of reflection and
preparation before the celebrations of Easter. As Protestant Christians
we too observe this season which symbolizes the 40 days fasting by
Jesus Christ in the desert before beginning his public ministry. During
His fasting period He endured temptation by Satan. Lent is marked by
fasting, both from food and festivities.
Lent is a season of solemnity and sacrifice; our relatively small and
temporary sacrifice is a reminder of the sacrifice of self Jesus made to
save us from our sins. Lent is considered a time of spiritual reflection.
The focus is on repentance. The tradition of fasting is sometimes used
so as to give up something else (non-food related) in our lives during
Lent, as a spiritual exercise.
Think about all the trivial things in your life that shift our focus away
from God. Do we find that we dedicate more time to sending text
messages and posting status updates than to prayer and time with
God? Do we have a habit of eating excessively? What is something our
life could do without?

In addition to sacrificing something, we could include something special
in our Lenten routine. Giving up chocolate or Face book for 40 days is
great, but why not do something positive, too, instead of just removing
the negative? We can resolve to be more mindful of others' needs
focusing on those who are not able to sacrifice, spend more time with
our family, pray more and forgive old grudges. We can reach out to
others be it directly or indirectly by supporting c.q donating extra to
our Church and or contributing towards charity and worthy social
causes. Every time that Christ performed a healing or an act of Mercy
He did this out of pure love and compassion. As such the Lenten
Season bids us as an opportunity to manifest ourselves as true
Christians to our Brothers and Sisters in Christ living in our
community. Not only by the physical and material acts of giving but by
manifesting true love and compassion while giving.

Lent begins on Ash Wednesday when we remember that we come
from dust and to dust we shall return. The final week of Lent
culminates in the Holy Week during which various Services also take
place in the VPG Churches. The Holy Week marks the Crucifixion and
Burial on Good Friday, followed by the Resurrection of Jesus on Easter
Sunday. In addition to weekly Sunday service, I would like to encourage
you and your loved ones to attend one or more of these Services.
Attendance at these services is a good way to participate in Lent. The
services can give us extra encouragement to stay focused on the
reason for making Lenten sacrifices.
Lenten season offers a perfect opportunity to take time off for selfexamination and reflection. Christmas and Easter are times of
happiness and joy; while the preceding and succeeding seasons are
cheery and bright, the same cannot be said about Lent. It is a time of
simplicity and solemnity. It is a time to reflect on our dependence on
God's mercy and our understanding of Faith. We should take moments
during this time to think about how we should embody Christ's love.
As Christians living on this beautiful island, let us encourage each
other, especially during this Lenten Season, to consider our sins, to
humble ourselves before God, and to bear in mind the gift of Grace we
have received. I would like here to refer to 1Peter 5:6 -“Humble
yourselves, therefore, under God’s mighty hand, that He may lift you up in
due time.”
I wish you and your loved ones a most peaceful and tranquil Lenten
Season. May this be a period of reflection which should be seen as a
form of ‘spiritual cleansing’ before the joy that comes at the
Resurrection at Easter.
Be Blessed.
Bro. Ralph L. James

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

Iliana Schotborgh

tel: 518 7364

Iliana.schotborg@gmail.com

Onvoorwaardelijke liefde
Dit jaar begon de veertigdagentijd op Valentijnsdag, de dag van de
liefde. In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen. Het is een tijd
van bezinning en reflectie, van soberheid en inkeer. Er zijn mensen die
in deze periode vasten, zij eten geen vlees, koek en snoep of laten de
alcohol staan. Maar je kunt ook vasten door minder of geen televisie te
kijken, of voor een bepaalde tijd off-line te zijn. Dat alles om je te
kunnen concentreren op de belangrijkste boodschap van het christelijk
geloof: dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven! Een
mooie boodschap is dat, maar soms moeilijk te aanvaarden omdat we
in de wereld om ons heen vaak veel ellende zien. Er is oorlog en
geweld, mensen worden ziek en gaan dood. Maar achter de schermen
werkt God aan zijn schepping, dat mogen we geloven en daar putten
we hoop en kracht uit. Want de boodschap van Pasen is verbonden
met een kracht die nooit dood gaat, namelijk: liefde. Jezus zegt: ‘Er is
geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ Jezus gaf
zijn leven, hij stierf uit liefde.
Liefde is kwetsbaar. Je kunt liefde niet afdwingen, niet forceren. Je
moet er heel voorzichtig mee zijn. Liefde kan kapot gaan. Maar hoe
kwetsbaar liefde ook is, niemand zal zeggen dat liefde zwak is. Er is
namelijk niets sterker dan liefde. Zelfs mensen die door de dood
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bedreigd worden geven hun liefde niet op. En zelfs door de dood heen
kunnen mensen nog steeds van iemand houden. Want sterker dan de
dood is de liefde! Dat is de boodschap van Pasen. En daarom is het zo
mooi, dat de lijdenstijd of vastentijd, zoals de veertigdagentijd ook wel
wordt genoemd, is begonnen op Valentijnsdag.
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totaal vertrouwen, voor grenzeloos verwachten.
Liefde houdt eindeloos vol, valt niet af.
Liefde alleen laat zich kennen als toekomst die blijft.
Uit: Liturgiegids 40-dagentijd 2018, Kerk-in-Aktie
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7. Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Duiken, mountainbiken en schietsport. Vooral bij dat laatste
moeten we in deze tijd heel voorzichtig zijn. Ik beoefen deze
sport binnen een vereniging, en doe dan voornamelijk aan
parcoursschieten. Waarbij ik dus een parcours afwerk binnen
een bepaalde tijd om een mooie score te behalen.

De kinderen uit de drie verschillende kerken gaan op weg naar Pasen
rondom het thema: De nieuwe schepping. God heeft zijn schepping
goed geschapen, toch is het kwaad in de wereld geslopen. Maar God
laat zijn schepping niet los, Hij werkt aan herstel. Zijn Zoon komt naar
de aarde om Gods schepping te herstellen. In Jezus zien wij hoe God
wil dat wij met de aarde en met elkaar omgaan, en in Jezus’ wens de
wil van zijn Vader te doen, ook al kost hem dat veel moeite, zien wij
onvoorwaardelijke liefde.
De jongeren zullen in de VPG-jeugddienst – die op 18 maart in
Ebenezerchurch wordt gehouden – aan de slag gaan met het thema
onvoorwaardelijke liefde. Wij sluiten ons daarmee aan bij het thema
van Kerk-in-Aktie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in
Nederland. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten zullen we stil
staan bij wat wij zelf kunnen doen voor een ander in de
veertigdagentijd en we lezen de verhalen van Bijbelse moeders, als
voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Op drie februari hebben we
als VPG-jeugd ook een film bekeken die mooi bij dit thema past: The
Blind Side, over een dakloze jongen die wordt opgenomen in een gezin
en daardoor een hele nieuwe toekomst krijgt. Een leven dat in een
nieuw licht gezet wordt! Ook dat is een Paasboodschap!

The Definition of Marriage
A definition is a statement that defines a word or a phrase.
It clarifies and avoids confusion.
Should you change the definition, you change the meaning.
Should you use a wrong definition, you can create chaos.
Marriage is defined as:
‘The legal union between a man and a woman, as husband and wife’.
It cannot be between a man and himself, or a woman and herself
It cannot be between a man and a man, or a woman and a woman.
It cannot be between a human being and an animal.
It cannot be between an animal and another animal.
It cannot be between a human being and a robot.

Hartelijke groet,
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg
De hoogste weg
Liefde volhardt in het scheppen van ruimte
blijft waaien als een milde lentewind die bloeien laat en nooit verstikt.
Liefde loopt niet te koop, uitdagend, met hoge borst.
Liefde kent geen trots die beschadigt en beschaamd maakt.
Liefde wil niet winnen, niet zelfgenoegzaam zijn, zich niet handhaven.
Liefde verdraagt geen onbetrouwbaarheid,
maar deelt de vreugde om mensen die op elkaar aan kunnen.
Liefde is een alomvattend huis en biedt een dak voor

Which means: any other combination which is not defined as marriage
cannot be called a marriage.
It will be called an oxymoron.
Let us not waste our valuable time with futile discussions trying to
impose incorrect definitions.
Communication is the art of listening to oneanother to avoid confusion
and to forge a better understanding of whatever subject we wish to
discuss and reach an agreement upon as sensible human beings.
Br. D. J. Lopes
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Appartementenverhuur voor uw familie.

VoorElkaar

Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden
deze graag aan voor uw familie.

Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...

vpgnews@gmail.com

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

Wij wonen op Cas Grandi en hebben
prachtig uitzicht over de Caracasbaai.
Gasten genieten hier van de rust! Spreek
ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/
email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548
Arend en Barbara Strampel

Geef om uw kerk!
De actie Kerkbalans: maak
uw vaste vrijwillige bijdrage
over 2017 over op
MCB 900 912 04 o.v.v. het
jaar.

De kerkvoogdij

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed
enz. over? De diakonie kent
mensen die dit goed kunnen
gebruiken. Telnr 510 4753

Jeugdhoek
Door ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
Kleurplaat
Je hebt nodig:
(gekleurd) papier
viltstiften, potloden of pennen
een schaar
lijm
Touw
Opdracht:
Vouw een vel papier dubbel en teken er een hartje op. Let op: een van
de zijkanten van het hartje moet op de vouw blijven, waardoor je het
dubbele hartje open kunt klappen. Knip dit hartje uit.
Kies uit de verzen 4-7 van 1Korintiers 13 een kenmerk van de liefde en
schrijf dit kenmerk op de voorkant van het hartje.
Leg de hartjes die iedereen gemaakt heeft, opengeklapt op tafel, met de
voorkant onder. Smeer een van de helften in met lijn. Leg een stuk touw
neer op de hartjes en klap ze weer dicht.
Nu heb je een slinger met de kenmerken van de liefde die voor jullie het
belangrijkste zijn. Zo kunnen jullie ze nooit vergeten!
Bron: Samenleesbijbel
Houd van elkaar
Jezus zegt in Johannes 15: 9-12:
“Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je
vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat
de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid. Ik
vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen
als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. Ik geef jullie deze regel: Houd
van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is
dat iemand wil sterven voor zijn vrienden”… “En ik geef jullie de
opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen en blijf dat doen.”
Harten van liefde
Paulus heeft een heel beroemd gedicht gemaakt over de liefde. Het staat
in 1Korintieres 13:1-7. Je kunt daar een mooie hartenslinger bij maken.

Gesprekje
Van wie houd jij allemaal? Heb je hun dat wel eens laten weten?
Hoe dan?
Zou je alles voor hen overhebben? Wat wel, en wat niet?
Jezus zegt hier best iets moeilijks: “Het grootste bewijs van liefde is, dat
iemand wil sterven voor zijn vrienden.” Kun jij je hier iets bij voorstellen?
Weet je wat er binnenkort met Jezus gaat gebeuren?
Wat zou Jezus bedoelen met: “Ik geef jullie de opdracht om de wereld in
te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen.” Kun jij voorbeelden
verzinnen van die goede dingen?
Bron: Samenleesbijbel

