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Inspiring Change
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The Church, for good reason, is characterized as
“the final bastion of the old order.” This is so
because even when the evidence is convincing that
change or new approaches are required, the
Church holds on to old approaches and strategies
believing that because of their past success, they
should still be embraced even in the face of realities
that are radically different.
The years I served as a teacher helped me appreciate the value of defining the operative or key words
or terms when doing any presentation. For when it
is clear what is intended or meant by these
words or terms, comprehension or understanding is helped or
enhanced. So I now
define the terms or
words of the subject I
have entitled above
“Inspiring Change”. For
the purpose of this
presentation
both
words, inspiring and
change are used in an
active sense (verbal)
that is, causing action
to
take
place.
“Inspiring” here then is
used in the following
senses:
a) to exert an invigorating influence upon someone;
b) to animate or stir (a person) to a particular feeling, idea, state of mind and thinking;
c)to arouse or create a feeling, idea, principle, sense
of value etc. in a person;
d) to impart or suggest by divine intervention;
e) to direct or guide as by special divine influence
(not doing too well in our post modern and highly
scientific and technological western cultures). As
for “Change” it is here used as follows: ‘to make
radically different or replace with something else’. It
is well to note though that there are a number of

synonyms of “change” which are - alter, convert, modify, transform, transmute and vary. It is worth noting
that they carry rather interesting connotations but
like “change” they all mean generally to ‘make different’.

Hoofdartikel

For this presentation, the meaning or sense of
“Change” is that conveyed by the term change itself
which is, “to make radically different or replace with
something else’, as well as that conveyed by
“transformation” the synonym for change which
means, “changing the appearance of a thing (e.g. person) but maintaining its
substance”. By these
meanings I’m referring
to change that is significant, change that is
profound or deep, change that is intended to
make a difference that is
positive, that is real, as
well as would have lasting impact. It is the kind
and quality of change
Christ invites us to, in
his call or challenge to
repentance, which is a
call to radical change
from the wrong course
to the right course,
whether in our thought,
in our conversation or
in our action. It is an about or 180 degrees turn, the
change we need to inspire, to influence, to cause to
take place, to direct or guide our people into believing. It is the change God desires of us, as it would
be good for us and human society in general. Having
set the direction or parameters of this presentation
and its purpose, let me now share with you the specific areas of change I would like to see us make. I
would like to see change in the following: i) our belief, thinking and treatment of vulnerable individuals
and groups in our society; ii) the social thinking and
understanding of relationships between women and
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men and iii) the way the biblical message is interpreted, understood
and presented regarding relationships between women and men.
Regarding how we believe, think about and treat vulnerable individuals,
groups (differently abled, the poor, women, children, senior citizens,
illegal aliens) in our society, we certainly need to change. For persons
of this group are believed to be and seen as property and objects to be
abused, exploited, denied justice, misused to satisfy the lust, pleasure
and gain of the power brokers, wielders and those who so share in this
inhumane conduct committed against human beings like themselves,
who share the image of our Creator God. So long then as this belief
and thinking persists, the vulnerable individuals and groups of society
will remain targets and victims of the foregoing inhumane treatment. It
is imperative, therefore, that we strive to inspire change here, and to
help society come to a changed sense of the common human heritage
we all share regardless of our economic, educational, ethnic, social status and gender orientation, and that we all deserve to be treated justly,
humanely and with the sense of human dignity.
In Caribbean society and life; and I believe in varying levels in virtually
all human societies around our world; there is this thinking and belief
that suggest that men and women are of unequal value. The thinking
and belief is that the man is the superior and as such dominant partner,
and the woman the inferior and, therefore, the subservient partner.
Undergirding and supporting this thinking and belief has been and continues to be the informal sociological teaching seen in the models of male - female relationship in every entity of society such as the home, the
workplace, the Church etc. This thinking and belief has also and is still
being reinforced by social commentary, practice and rhetoric (e.g. CD,
raising children, conversation of women and men). The result of this
thinking and belief has been and continues to be male hegemony which
is characterized by abusive, controlling, demeaning, domineering and
oppressive acts visited upon women who are negatively impacted. This
inflicts brokenness, hurt, and pain upon women and causes them to
develop a sense of low self esteem, poor self worth and a mentality of
being nobodies or at least inferior to men. I believe that the time is
long overdue for a paradigm shift of seismic proportions to take place,
in changing this warped view of social relationships between men and
women. The change or transformation that needs to be inspired here
is a new, but the true view and understanding that human beings created in the image of God as male and female, are created equal human
beings with neither gender being greater or lesser than the other, and
neither being inferior or superior to the other. Both males and females
are, therefore, equals who share in a complementary relationship of
equality which brings completion to both genders who are to engage
and interact in fair, just and respectful relationships that guarantee that
all might have fullness of life. Life that is truly human, life that brings
fulfillment and joy to women and to men.

Friends, we live in this post modern and highly scientific and technologically sophisticated western culture, where the influence on our social
and moral conduct has shifted from the biblical moral teachings and
values. Although its influence on social and moral life is waning, the biblical moral teachings and values still play a significant role in informing
social relationships. It is, therefore unfortunate, the way it has been
used or more aptly stated misused to inform the relationship between
men and women. For biblical interpretation, understanding and teaching have contributed to the belief, the view of male hegemony – that
men are superior human beings and women inferior human beings. The
narrative of Adam the man being created before Eve the woman who is
to serve as his helper has been interpreted as suggestive of male superiority and dominance. The Pauline narratives of the submissiveness of
women to men who are their heads, have been compelling and powerful suggestions as to male superiority and female inferiority

(I.Cor.11: 3, 7-9; Eph. 5:22, 23; I.Tim. 2:11-14). Furthermore the interpretation and teaching on the woman taken in adultery with the punishment of stoning to death for such moral violation in the Gospel
narrative (Jn.8:3-11) also suggestive of not only male superiority but
also male entitlement and privilege for most definitely the accused woman could not by herself commit the moral crime, a male must have
also been involved but he receives no mention in the narrative. Change
in the male-biased way of interpreting, understanding and teaching the
Holy Scriptures still believed to be the true and infallible Word of God
needs to be inspired. Only when such change is embraced and exercised that there will be interpretation, understanding and teaching that
promote the equal partnership relationship between men and women
throughout society which remains our challenge and continuing endeavour.

Redactioneel
Het eerste nummer van ons kerkblad in dit nieuwe seizoen ligt vóór u
gereed. We zijn een nieuw kerkelijk seizoen begonnen en dat kunt u
terugvinden in ons blad. Het hoofdartikel is van rev. Leander Warren,
de meditatie van ds. Peter van Bruggen. Naast het gebruikelijke
wijknieuws vindt u berichten van de voorzitters van de Centrale
Kerkenraad, de Diaconie en de Kerkvoogdij en de jeugdpredikant.
Verder vindt u artikelen van de persdienst van de Wereldraad van
Kerken, die de actuele stand van het wereldgebeuren weerspiegelen.
Er was een diaconale conferentie in Cuba over duurzaamheid. De
diakenen willen ons bewust maken van onze taak in dezen. Onze
planeet is in gevaar wegens luchtvervuiling, ontbossing en vissterfte.
Verder zijn er artikelen over landen in onze omgeving, zoals Colombia
en Nicaragua. U kunt lezen hoe het vredesproces in Colombia
bedreigd wordt en dat de situatie in Nicaragua zorgwekkend is. In de
kranten kunnen we hierover lezen, maar de Wereldraad probeert dit
alles te bekijken vanuit kerkelijk (en bijbels) perspectief.
Tot slot kan ik u nog melden, dat zr. Amanda van Dijk is benoemd tot
secretatis van onze redactie. We danken haar voor haar toezegging dit
werk te willen doen en wensen haar sterkte.
Ik wens u allen veel leesplezier.
Ds. Hans Végh (voorz. red.).
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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.

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:

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes
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zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za.15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21
za. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo. 26
do. 27
vr. 28
za.29
zo. 30

Psalmen / Salmonan / Psalms
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Hooglied / Kanto / Song of Solomon
Markus / Marko / Mark
Markus / Marko / Mark
Jacobus / Hakobo / James
Jacobus / Hakobo / James
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Johannes / Huan / John
Ester / Ester / Ester
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Jacobus / Hakobo / James
Jacobus / Hakobo / James
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
Jesaja / Isaías / Isaias
Markus / Marko / Mark
Jacobus / Hakobo / James
Psalmen / Salmonan / Psalms
Numeri / Numbernan / Numbers
Nehemia / Nehemías / Nehemiah
Openbaring / Revelashon / Revelation
Daniel / Daniel / Daniel
Daniel / Daniel / Daniel

45:1-17
1:1-2:1
2:2-3:5
3:6-5:1
5:2-6:3
6:4-8:4
8:5-14
7:24-37
8:1-21
2:1-17
2:18-3:12
22:1-23
19:17-30
9:20-10:3
1:20-33
3:13-4:6
4:7-5:6
53:1-54:7
55:1-23
2:13-22
66:1-24
9:30-50
5:7-20
123:1-124:8
11:21-35
5:1-19
12:1-18
10:4-11:2a
12:1-13

Oktober 2018
Zondag 30 september
Raad van Kerken

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 200 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, als docx document,
lettertype Gill Sans MT 11,
per email versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingekomen kopij in te
korten of niet te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

26 september 2018, 12.00
uur
Verschijningsdatum: 7 oktober
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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

Job / Job / Job
Job / Job / Job
Psalmen / Salmonan / Psalms
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Markus / Marko / Mark
1 Timotheus / 1 Timoteo / 1 Timothy
Job / Job / Job
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Hosea / Hosé / Hosea
Jesaja / Isaías / Isaias

1:1-22
2:1-3:1
6:1-12
1:1-14
2:1-18
3:1-14
10:1-16
6:6-21
23:1-17
3:15-4:13
90:1-17
10:17-34
1:1-2:1
2:14-23
11:1-11
14:1-9
35:1-10
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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
02-09
09-09
16-09
23-09
30-09
07-10

Rev. L. Warren (HC)
LP Bro. D’arcy Lopes
New Generation & Watermelon Grps
Rev. L. Warren
Rev. L. Warren
Rev. L. Warren (HC)

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
02-09
09-09
16-09
23-09
30-09
07-10

ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen

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.

02-09
09-09
16-09
23-09
30-09
07-10

ds. H. Végh (HA)
ds. H. Végh
ds. H. Végh
br. Hanco de Lijster
ds. H. Végh
ds. H. Végh

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
01-09
08-09
15-09
22-09
29-09
06-10

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

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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Meditatie
“Nood leert bidden Jona 2:1-3:10”
Ds. Hans Végh
“Nood leert bidden”, zegt men wel eens. Ja, als we in nood zijn, welt
er al gauw een gebed op in ons binnenste. We bidden God om steun
en kracht in onze moeilijke omstandigheden. We vragen God om hulp
en redding. We zien het zelf niet meer zitten, maar we roepen God
aan om ons verder te helpen. Dat doen mensen ook vaak, hoewel ze
normaliter niet veel bidden.
Het kan ook gebeuren, dat het gebed verstomt als we uit de noodsituatie geholpen zijn. We vergeten God dan soms. We vergeten Hem ook
te danken.
De profeet Jona zat ook in een noodsituatie. De meesten van ons kennen het verhaal wel. Jona moet van God naar Ninevé gaan om de stad
het oordeel aan te zeggen. De inwoners leefden in grote zonde en deden alles wat God verboden had. Maar Jona weigert naar Ninevé te
gaan en vlucht weg. Maar onderweg dreigt het schip te vergaan. De
zeelieden denken, dat Jona daarvan de schuld is en ze gooien hem
overboord. Maar dan komt de redding: Jona wordt opgeslokt door een
grote vis. Hij leeft nog, maar onder bizarre omstandigheden. De zee
dreigt zijn graf te worden. Daarom bidt hij tot God een gebed in nood.
We lazen het in Jona 2.
Jona schreeuwt tot God om hulp. Hij bevindt zich in het rijk van de
dood en wil daarvan verlost worden. En hij weet, dat God de enige is,
die hem in die situatie helpen kan. God is de Almachtige. Hij hoort Jona’s geschreeuw om hulp.
Jona beseft, dat God het was, die hem strafte. Hij was ongehoorzaam
geweest en had Gods opdracht geweigerd. Hij was weggevlucht voor
zijn verantwoordelijkheid als profeet. Profeet zijn is niet gemakkelijk. Je
moet soms spreken onder moeilijke omstandigheden. Je moet soms
een onpopulaire boodschap brengen. Jona had het niet gekund.
Daarom heeft God hem in de diepte van de zee gegooid. Hij gebruikte
daarvoor de zeelieden. En nu is Jona omgeven door kolkend water;
zware golven slaan over hem heen.
Dat kan ons ook overkomen. We dreigen te verdrinken in de moeilijkheden. We worden overspoeld door een golf van problemen. We kunnen het hoofd niet meer boven water houden. We weten niet waarom. Het kunnen de omstandigheden zijn. Jona beseft: God heeft mij
verstoten, Hij heeft mij verbannen. Hij voelt zich schuldig. Hij heeft
geweigerd de opdracht van de hoogheilige God uit te voeren.
Maar hij heeft nog hoop. Hij weet: als ik in berouw tot God terugkeer,
is er redding. Dan mag ik leven! Dan mag ik God weer vereren in zijn
tempel.
Ja, het water stijgt hem tot de lippen. Hij is radeloos van angst.
We herkennen dat, denk ik. Soms overkomt ons dat ook. We raken in
paniek en we weten niet wat we moeten doen.
Jona dreigt te verdrinken. Hij daalt neer tot de bodem van de zee.
Straks is het gebeurd met hem. Er is geen terugkeer meer mogelijk
naar het rijk der levenden. Het rijk van de dood sluit de poorten genadeloos achter hem.
Jona beseft dit terdege. Hij heeft nog tijd om na te denken. Het is hem
nog gegeven. En hij gebruikt die tijd ook. Hij overdenkt zijn leven. Hij
komt tot inkeer. Hij roept God vanuit de diepte. En hij weet, dat hij bij
God terecht kan.
Dat mogen wij ook weten. Het is nooit te laat om God aan te roepen.
Terugkeer is altijd mogelijk. Denkt u maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Hij werd blij opgewacht door zijn vader. Die omhelsde
hem en heette hem welkom terug in het vaderhuis.
Welnu, dat weet Jona ook. God zal hem levend omhoogtrekken, uit de
dood omhoog. Nee, God laat zijn kinderen niet los, u niet en jou niet.
Dat is onze troost, in leven en in sterven. We zijn niet eigendom van
onszelf, maar van onze Heer en Heiland. Die heeft ons gekocht met
zijn bloed. We zijn waardevol in zijn ogen.
Jona kende Jezus nog niet. Die zou veel later komen. Maar hij weet
wel: God staat mij bij en Hij redt mij.
Zijn levensadem dreigt hem te verlaten. En u weet: zonder adem kun-
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nen we niet leven. Dan gaan we dood. Jona dreigt te stikken in zijn ellende. Maar nog heeft hij kracht om God aan te roepen. "Uit diepten
van ellende roep ik tot U , o Heer”, zegt een bekende psalm. Jona zou
die psalmregel gedicht kunnen hebben.
Hij kijkt al vooruit en hij is zo zeker van Gods redding, dat hij weet:
“Mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel”. Hij staat als het ware al
voor het altaar in de tempel en hij dankt God voor zijn redding.
Jona heeft weinig op met de heidenen. Daarom weigerde hij ook naar
Ninevé te gaan. Ze aanbidden armzalige afgoden van hout, steen of zilver. Het zijn stomme afgodsbeelden, waar geen leven in zit. Degenen,
die deze beelden aanbidden, hebben de ware God verlaten. En de ware
God is de God van Jona, de God van Israël.
Nu al breekt Jona uit in dank en jubel, want hij weet: de God van Israël,
mijn God, gaat mij redden uit dit natte graf. Hij gaat God offers brengen, dankoffers. Want: “Het is de Heer die redt”.
Zo eindigt hij dit gebed.
Wij mogen ook weten, dat God ons redt. En we mogen weten, dat Hij
ons redt van de geestelijk dood door Jezus Christus zijn Zoon. Die
daalde af in het graf om ons het eeuwige leven te geven. En Hij stond
op uit de dood om ons met God te verenigen.
Ds. Hans Végh.

Conferentie Canacom
Van 30 september tot en met 4 oktober houdt Canacom (Caribbean
and Nort American Council of Mission) een vergadering op ons eiland.
Thema is: “What does the Lord require of us?” naar aanleiding van Mi.
6:8. Ondertitel is: “To act justly and to love mercy and to walk humbly
with your God”. De openingsdienst is op 30 september in de Fortkerk
en begint om 17.00 uur. Daarna is er een receptie op het Fortplein. U
wordt hiervoor allen van harte uitgenodigd.
De VPG is al jaren lid van Canacom en participeert in de twee- of
driejaarlijkse vergaderingen. Dit jaar wordt de conferentie dus
gehouden op Curaçao. Zr. Farida da Costa Gomez is lid van het
dagelijks bestuur van Canacom.
Op 1 september jl. hebben we als VPG een bazaar gehouden. De
opbrengst hiervan kwam ten goede aan Canacom. Ook ondersteunt
Canacom projecten in de verschillende kerken.
Mogen wij rekenen op uw komst op 30 september?
H.V.

Foto: Enkele deelnemers aan de Canacom-conferentie in Paramaribo,
Suriname, september 2016.
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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
661 7668 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Elders:
Bro. D. Nisbeth
(Chair)
Bro. D. Martina

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

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:
Bro. 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
Bro. Dennis Martina
Church bazaar July 2, 2018
On Monday July 2nd, we held our annual Ebenezer’s Bazaar & food
sale. As usual all food was sold out. Most of the bazaar items were
sold. We take this opportunity to thank all the Fundraising team and all
that in one way or the other gave a helping hand to this fundraising
activity to make it a success.
Ebenezer Praise & Worship services
During the vacation of Rev Warren, the Ebenezer Men’s Fellowship
conducted the Worship Service on July 15th. The speaker Bro. Locksley
Brodie had a very inspiring message “The Fruit of the Spirit”. On July
22 Bro. Hanco de Lijster spoke about “Jesus Teachings in Parables”. a
very interesting reflection. On July 29th Sis Sylvian Pinedo presented a
very eloquent message “The Kingdom of God vs the United Kingdom.
The congregation also received a special treat of the songs rendered
by the “Cross Over Gospel Choir led by Mr. Tony Worrel. On August
5th Reverend Marielle Berends led the Worship Service of Holy
Communion. Topic of this very relevant reflection was: Where is
Wisdom? Thanks to Bro. Brodie, Sis Pinedo and Rev Berends for their
contribution to our Praise and Worship services.

Visit Eco Farm Vacation Bible School
Vacation Bible School:
The vacation Bible school was held from the 9 to 13 July. The topic
was the story of Samson & Delilah. (Judges 16). 45 children of ages 4 to
12 participated. The children were in 5 groups according to their age.
The 8 leaders of the different groups prepared the children and on
Thursday the presented a skit of the lessons they learned. On Friday,
the last day of the vacation Bible school the children visited the Eco

Activity vacation Bible school

Vacation Bible school july

farm, there they had a guided tour in the farm, played some games and
also learned how to fish. The children enjoyed this week and our
thanks to all leaders.
Miss Lee Foundation
The activities of the Miss Lee Foundation resumed in the middle of
August. The afterschool classes and music lessons will begin in
September. We trust we can get young leaders to help with the
outreach work of the foundation. The other activities of the Miss Lee
Foundation are: Computer classes, Smart Phone classes, cooking
classes, Sewing classes, Watermelon Bible school on Saturdays. For
more information call Sis Carla at 518-5468 or Sis Farida at 526-1566.
Celebration 80th birthday of Sis. Edith Bryan
On July 19th our beloved Sis Edith Bryan celebrated her 80th Birthday.
Sis Bryan is a very active member of the Ebenezer Church and is
president of the Victoria Club, also known as her “Golden Girls”.
Sis. Lienchi as we call her, masha pabien, may the good Lord continue
to Bless you with many more years with good health, wisdom and
strength to continue the good work you are doing. You are much
appreciated by all.
Welcome back.
After a well-deserved vacation Rev. and Mrs. Warren are back on the
island and very active as usual.
As a Church let us continue to Pray for all who are going through
difficult times in their lives, those who are sick and all other in need of
Prayers. Remember our Prayer meetings every Wednesday at 7:00 PM.

September 2018 VPG NIEUWS
Ebenezer Church Program September Oktober 2018
September 2018:
Sun. 2nd
Worship Service of Holy Communion
Wed. 5th

Bible Study & Prayer Meeting

Thu. 8th

Soup Kitchen

Sun. 9th

Worship Service of Praise led by LP., D. Lopes

Tue. 11

th
th

Wed. 12
Thu. 13

th

Sun. 16th

Church Board Meeting
Bible Study & Prayer Meeting
Soup Kitchen

7

ons.
Language barrier is not an argument for not to come to the lecture. Mrs. Thoonen and Mrs. Navarro will be pleased to answer
any questions in Dutch, Papiamentu, English and Spanish.
Members of the Ebenezer Church, Fortkerk and Emmakerk, families, friends and acquaintances are all invited for this important
lecture.
Please spread the word.
Looking forward to seeing you.
The Activities Committee of the Emmakerk,
Farida Da Costa Gomez, Tel 526-1566

Worship Service of praise led by Youth & Children
(9:30 a.m.) & Women’s Group Wisdom Tree Evening
(6:00 p.m.)

Wed. 19th

Bible Study & Prayer Meeting

Thu. 20th

Soup Kitchen

Sun. 23rd

Worship Service of Prayer and Church Meeting

Wed. 26th

Bible Study & Prayer Meeting

Thu. 27
Sun. 30

th

th

Soup Kitchen
Worship Service in Recognition of Service of National
Protection Agencies (Police, Prison, Fire)

October 2018:
Wed. 3rd
Bible Study & Prayer Meeting
Thu. 4th

Soup Kitchen

Sun. 7th

Worship Service of Holy Communion

Tue. 9

th

Church Board Meeting

Wed.10th

Bible Study and Prayer Meeting

Sun. 14th

Worship Service of Praise led by

Wed. 17th

Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study & Prayer

Celebration 80th birthday of Sis. Edith Bryan. Pic. Sis Bryan and Sis Warren

Meeting
Thu. 18th

Soup Kitchen

Sun. 21st

Worship Service of Praise led by Men’s Fellowship

Margarita Elisah Hodge

(9:30 a.m.) and Sunday Schools Song Festival (5:00 p.m.)
th

Wed. 24

Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study & Prayer
Meeting

Thu. 25th

Soup Kitchen

Sun. 28th

Friendship Worship Service led by Sis. M. van der Bunt
st

Wed. 31

UPC Joint Worship Service for Reformation Day at
Fortkerk (7:00 p.m.)

September 7th 2018: Lecture on ‘Dementia’
Time: 7 o’clock PM ; Place: Emmakerk
A lecture about the various forms of DEMENTIA will be held
on Friday, September 7th 2018, at 7 o’clock PM at the Emmakerk.
‘Alzheimer’ is one of the forms of ‘Dementia’.
The lecture is provided by Mrs. Jet Thoonen, director of Kas
Hugenholtz and Mrs. Shahaira Navarro, social worker.
The lecture is intended for all age groups, because ‘Dementia’ is
not limited to the older generation, but is becoming more and
more common under young people.
A short film will be part of the lecture.
The lecture is interactive, so everybody is invited to ask questi-

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
523 9851
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
Ds. Peter van Bruggen
Onze zieken
Inmiddels gedeeltelijk hersteld maar nog altijd bezig met revalidatie is
onze kosteres Aurelia Palm. Een ongelukkige val in de voorbereiding
op de kosterstaken raakte Aurelia geblesseerd. Aanvankelijk leek het
vanzelf wel weer over te gaan maar niets was minder waar. Een lange
periode volgde waarbij het been niet belast mocht worden. Nu dat
inmiddels wel weer mag is therapie noodzakelijk om weer op
evenwichtige wijze mobiel te worden. We hebben Aurelia geruime tijd
gemist maar nu is het weer vertrouwd in de Fortkerk met de
aanwezigheid van onze kosteres. In de afgelopen periode kwam Jopie
Kuijken opnieuw ten van na een struikeling op de trap. Ook nu werd
duidelijk dat er iets gebroken was. De pijn is inmiddels lastig en
beperkend en ondersteuning is noodzakelijk. We hopen dat de arm
snel weer voldoende krachtig is om actief te kunnen zijn. Tot dan toe
wensen we geduld! Anna Petrona zal in de periode van het schrijven
van het kerkblad in het ziekenhuis worden opgenomen voor een
operatie aan de ogen. Dat is een spannende ingreep en levert best wel
stress op. Toch is Anna in de deskundige handen van de dokter en
meer dan dat onder de zegenende handen van de Heer. Edith
Renardus was eerder al ernstig beperkt door steeds terugkerende
klachten en afnemende gezondheid. Ondertussen heeft dat ernstige
vormen aangenomen en is een ziekenhuisopname aanstaande. Dat na
een lange periode van onzekerheden en twijfel nu dan een plan wordt
opgesteld is geruststellend. Dat neemt niet weg dat het voor het
echtpaar Renardus een zorgelijke tijd is. We bidden Gods zegen en
nabijheid toe.
Hulpkoster
Erwin Albertus was al lange tijd de steun en hulp bij de verschillende
kosterstaken. Ook in de vakanties neemt Erwin de kosterstaken
nauwgezet en toegewijd over. Tijdens de afwezigheid van Aurelia is
gevraagd of Erwin bereid is de taken en verantwoordelijkheden over te
nemen. Mede ondersteund door Cicely van het kantoor VPG konden
zondagse en doordeweekse activiteiten in de kerk doorgang vinden.
We willen Erwin bijzonder danken voor zijn inzet. Gedurende alle
weken was hij daar en deed hij het noodzakelijke werk. Ook in de
komende tijd zal Erwin behulpzaam blijven waar Aurelia het werk nog
niet aankan.
Belijdeniskring
In de afgelopen maanden is een groep jonge mensen met elkaar in
gesprek geweest over geloof, kerk, samenleving en belijdenis. Tijdens
deze voorbereiding kwamen telkens belangrijke en interessante
onderwerpen ter sprake. Deze thema´s werden ingeleid en daarna aan
de hand van gespreksvragen besproken. De deelnemers konden naast
kennis maken met elkaar vooral ook inzicht krijgen en probeerde we

ook de diepere gedachten onder woorden te brengen. Ik ben zeer,
zeer blij en dankbaar dat ik als dominee een gedeelte van geloofsgroei
en persoonlijkheidsontwikkeling kon meemaken. Het was telkens een
vertrouwd moment waarbij soms serieuze, soms vernieuwende, soms
ontspannen en soms ook emotionele zaken aan bod kwamen, meestal
was het een vruchtbare combinatie van deze elementen.
Belijdenis en doop
Op D.V. zondag 16 september om 09.30 uur zal in de Fortkerk de
Openbare Belijdenis van het geloof worden gedaan door 6
gemeenteleden en aansluitend zullen de kinderen worden gedoopt.
Deze dienst zal tijdens de laatste belijdeniskring zorgvuldig worden
voorbereid en ingevuld. We hopen op een gezegend moment in een
gemeente waarin we elkaar ruimte en plek bieden om verder te
groeien in de gemeenschap van de Heer.
Afscheid
We namen bescheiden afscheid van br. Hensey Beaujon als ouderling
van de wijkkerkenraad. De voorkeur ging uit hieraan niet al te veel
aandacht te geven. Toch spraken we in de wijkkerkenraad onze dank
uit voor de diepe bewogenheid met de Fortwijk en de tomeloze inzet
zoals we die konden ontdekken bij Hensey. We hebben in hem
afscheid genomen van een nauwgezette ambtsdrager die vooral veel
tijd besteedde aan de roosters, het maken van verslagen en het telkens
meedenken bij lopende zaken. Tijdens vergaderingen was Hensey
vooral evenwichtig en liefdevol met persoonlijke aandacht voor velen.
Hensey komt uit een oud geslacht van Fortkerkers en heeft in die
traditie een bijdrage willen brengen aan onze gemeente. Nu het werk
van de wijkkerkenraad is overgedragen is tijd vrij om toe te leggen op
de toekomst van de Tamarijn. We vertrouwen hem deze taak van
harte toe. We wensen Hensey en zijn vrouw vooral gezegende ´vrije´
tijd en hopen hem te mogen blijven ontmoeten in zijn toewijding aan
de Fortkerk.
Persoonlijk
In oktober zal een einde komen aan onze aanwezigheid op dushi
Korsow. De afronding van ons werk is het resultaat van het overleg
dat heeft plaatsgevonden in de wijkkerkenraad. Als kerkenraad
kwamen we gezamenlijk overeen dat we bij de overheid niet zullen
verzoeken het contract te verlengen waarmee ruimte is gekomen de
toekomst een nieuwe invulling te geven. Het niet verlengen van het
contract valt samen met het aanstaande vertrek van de overige drie
collega´s waarmee de VPG tijdelijk herderloos zal worden. We zijn er
vast van overtuigd dat de grote Herder trouw blijft en in de gegeven
situatie zal voorzien. Inmiddels is een beroepingscommissie gevormd
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zoals u elders kunt lezen. Voor ons persoonlijk brak daarmee een tijd
aan waarin we ons hebben bezonnen op een nieuwe stap. We zijn
erg dankbaar dat het bezoek aan Nederland in juni snel uitzicht
bracht op een nieuwe gemeente. Inmiddels is bekend dat de
Protestantse Gemeente in Westkapelle een beroep heeft uitgebracht
hetgeen ik ook heb aanvaard. Deze tijd staat daarmee in het teken
van afronden en afscheid nemen. Voor een ervaren predikantsgezin is
dat niet onbekend, we weten hoe het is om in een gemeente ook
weer te vertrekken. Toch is duidelijk dat de verbondenheid niet
zondermeer is los te weken. Bij alle vragen en verzoeken om toch te
blijven en de grote waardering voor het werk dat ik kon doen, zijn
we ons bewust dat een mooie en lieve gemeente achterblijft. De
wijkkerkenraad deelt de visie op de afgelopen samenwerking en
erkend de zegeningen die werden ontvangen. Dat stemt de
wijkkerkenraad hoopvol dat in de aanstaande vakaturetijd weer een
nieuwe predikant mag worden gevonden om op de mooie kansel van
de historische Fortkerk te zullen staan en pastor te zijn voor de
gemeente die daar elke zondag thuis mag zijn.
Afscheidsdienst
Op D.V. zondag 14 oktober zal in de Fortkerk de afscheidsdienst
plaatsvinden om 17.00 uur. We kozen voor de namiddag, niet alleen
omdat het meestal zo gaat maar ook voor eventuele gasten van
andere kerken en gemeenten. Het namiddaguur geeft tevens
gemeenteleden de gelegenheid de dienst bij te wonen en daarbij de
voorkeur hebben voor het donker weer thuis te zijn. Aansluitend zal
na de dienst een receptie plaatsvinden op het Fortplein. (Let op, de
kerk zal in de morgen gesloten zijn!)
Maandag 15 oktober verwachten we te vertrekken vanaf Hato
richting Amsterdam in de namiddag. De bevestiging en intrede zal zijn
op zondag 28 oktober.
Dank
Vanwege ons vertrek moeten vele dingen geregeld worden waarbij
de hulp vanuit ons VPG kantoor, de wijkkerkenraad, de Kerkvoogdij
en het ministerie Planning, Dienstverlening en Ruimtelijke Ordening
nodig is. Onze dank voor de goede samenwerking en de inzet van
allen om de voorbereiding tot gewenst resultaat te brengen.
Groet
Vanuit warm Jongbloed wensen we refreshment toe. Spreuken 25
zegt dat een goed bericht is als koel water voor een droge keel. Enige
verkoeling kunnen wel gebruiken, toch?
Familie Van Bruggen

Jeugdpelgrimage
Onlangs nam br. Darronel James vanuit de VPG deel aan de jeugdpelgrimage voor gerechtigheid en vrede (Youth Pilgrimage of Justice and
Peace), georganiseerd door de Wereldraad van Kerken. Deze conferentie vond plaats in Nederland.
Op onderstaande foto zijn de deelnemers aan deze conferentie te
zien.
H.V.
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Diakonia:
“a tool to reach abundance of life”

24 July 2018
“Christ’s call for abundant life (John 10:10) means that
the church must work to address the enormity of challenges, including access to water resources, care for creation, and adequate health care,” said Rev. Matthew
Ross during a World Council of Churches (WCC) seminar
on
young
people’s
involvement
in
“Ecumenical Diakonia and Sustainable Development,”
held in Matanzas, Cuba, July 15-20.
The event in Cuba is a key part in WCC’s work on diakonia—the
church’s work in service to humanity—in the context of this
year’s focus on Latin America and the Caribbean. The activity
was held in partnership with the Evangelical Theological Seminary
at Matanzas (SET).
Ross, who serves as WCC programme executive
for Diakonia and Sustainable Development, stressed that “the issue of poverty and economic injustice in this region is one that
the church cannot ignore and shows the immense importance
of diakonia in addressing these challenges,” he said.
Representatives from many countries in the region gathered together to share ideas and learn from each other, particularly in
the context of the churches’ response to the United Nations’
Sustainable Development Goals (SDGs).
The goal of the seminar was to share young people’s experiences
working for just and sustainable communities and to bring their
voices to the discussion on ecumenical diakonia and the SDGs. It
also aimed to discuss current challenges to youths’ undertaking
diaconal tasks and to explore the ways that young people live
and share their faith with each other, and with church and society, through practical diaconal action.
The working document “Called to Transformative Action:
Ecumenical Diakonia,” produced by WCC, the Lutheran World
Federation and ACT Alliance, was a key resource in the reflections held in Matanzas. The paper, begun in 2014, is being shared
with WCC member churches and ecumenical partners for their
feedback.
The Matanzas seminar produced a “Call to Action,” issued by the
young participants, in which they ask churches and religious organizations “to maintain and create training spaces, strengthening
leadership skills to develop and achieve alternative strategies that
foster diaconal action from young people.”
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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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
Ds. Hans Végh
WIJKNIEUWS EMMAKERK
Op 19 augustus hadden we in de Emmakerk de jaarlijkse startdienst.
Met God en met elkaar mochten we een nieuw seizoen beginnen. De
gespreksgroepen, de vergaderingen, het jeugdwerk, enz. gingen weer
van start. U wordt van harte uitgenodigd aan de kerkelijke activiteiten
deel te nemen. Samen mogen we bouwen aan onze gemeente. Samen
mogen we de Heer loven en prijzen en doen wat Hij vraagt: onze verantwoordelijkheid nemen. Dan zullen we er samen iets moois van maken. God zegene ons in dit nieuwe seizoen.
Wat kunt u in dit nieuwe seizoen verwachten? Elders in dit blad staat
het jaarprogramma afgedrukt.
En voor de maand september kan ik u de volgende activiteiten melden:
Gebedsgroep
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen van 19.00 tot 20.00 uur. We
bidden voor kerk en samenleving, voor opbouw en groei van onze gemeente, voor jong en oud. Het gebed mag het fundament zijn van ons
kerkelijk leven. Doet u mee? Doe jij mee?
Catechisatie
De jongerencatechese start weer op woensdag 5 september a.s. We
komen dan van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. Je bent van
harte uitgenodigd! De jongerencatechese is eens in de 14 dagen. Dus de
keer daarop is 19 september. Zet het in je agenda.
Elke dinsdag is er van 20.00 tot 21.00 uur belijdeniscatechisatie. We
bereiden ons voor op het doen van de openbare geloofsbelijdenis of we
frissen onze kennis over Bijbel en geloof op. We komen bijeen in de
consistorie.
Gespreksgroep “Onder de boom”
Op donderdag 6 en 20 september a.s. komt de gespreksgroep “Onder
de boom” weer bijeen. We bespreken allerlei actuele onderwerpen, die
de deelnemers aandragen. We komen bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in
de consistorie. Ook op 4 oktober komen we bijeen.
Bijbelstudie
Op de donderdagen 13 en 27 september a.s. is er weer Bijbelstudie. We
gaan verder met de bespreking van het Johannesevangelie. We komen
van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie.
Seniorenmorgen
Op 10 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen van
9.30 tot 11.30 uur bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, zingen en bidden. Tussendoor is er koffie en fris met wat lekkers erbij. Komt u ook?

Gemeentevergadering
Op zondag 16 september a.s. is er na de dienst een gemeentevergadering. De financiële cijfers van onze wijkkas worden besproken, het jaarprogramma wordt toegelicht en er is een rondvraag. U wordt allen uitgenodigd voor deze vergadering. Samen mogen we nadenken over het
gebeuren on onze kerkelijke Emmawijk en onze schouders eronder
zetten. Vele handen maken licht werk!
Bij de diensten
Op 2 september a.s. is er een doopdienst. Dan hoopt Dylan, zoontje van
Milton en Diandra Peiliker, de doop te ontvangen. God sluit een verbond met ons en onze kinderen. Maar het doopwater verwijst ook naar
het bloed van Jezus Christus, dat gevloeid heeft voor onze zonden.
Op 7 oktober a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood
en wijn gaan rond als teken van Gods liefde, als teken van vergeving van
zonden door het werk van Jezus Christus in kruis en opstanding.
Zangdienst
Op 28 september a.s. is er weer een zangdienst. We beginnen om 19.30
uur in onze Emmakerk. We zingen voor de Heer en maken zijn naam
groot. Hij is het waard geprezen te worden.
Zieken
Zr. Karin Mulder moest plotseling in het ziekenhuis worden opgenomen en geopereerd worden. Gelukkig is ze op het moment van schrijven weer thuis en zal daar het herstel moeten plaatsvinden.
Op het moment van schrijven ligt zr. Kamal Warning-Audhoe in het
ziekenhuis, waar ze een operatie moest ondergaan. De verwachting was
dat ze weer thuis zou zijn op het moment dat u dit leest.
Br. George Dreischor bevindt zich sinds januari in het Hugenholtzhuis.
We wensen al onze zieken Gods nabijheid toe.
Afscheid
Op 5 augustus j.l. namen we tijdens en boottocht op het Spaanse Water afscheid van Eva Rhuggenmaath. Ze gaat studeren in Nederland.
Haar broer Boaz was haar al een jaar eerder voorgegaan.
Ook Fleur Bos is in Nederland gaan studeren.
We wensen al onze studenten Gods nabijheid toe, ook in verre landen.
Beroep
Wij ontvingen het bericht dat collega Peter van Bruggen een beroep
heeft ontvangen naar de protestantse gemeente van Westkapelle
(Zeeland, Nederland) en dat hij dit beroep heeft aangenomen. Dat betekent een spoedige vacature voor de Fortkerk en de VPG. Wij feliciteren onze collega van harte met dit beroep en wensen hem en zijn gezin
straks bij de verhuizing heel veel sterkte.
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Verhuisd
Op 13 juli jl. ben ik verhuisd. Mijn nieuwe adres is: Kaya Aron 40,
Abrahamsz. De telefoonnummers zijn hetzelfde gebleven: 737-3070 en
661-6339. Mijn e-mail-adres is ook hetzelfde gebleven:
jas.vegh@gmail.com. Mijn vaste telefoonnummer functioneert weer.
Wegens de verhuizing was dit enige tijd buiten bedrijf.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Hans Végh

Nieuws Jet
EEN ROMEINSE SCHOOLJONGEN
“Bij mijn bezoek in Rome, zag ik iets wat me erg heeft aangesproken”
zo vertelde iemand, die er geweest was. “Op een muur dichtbij het
oude Capitool zag ik een paar woorden staan. De muur was van een
gebouw, dat negentienhonderd jaar geleden een jongensschool was.
Eén van de jongens had er een kruis op getekend, met op dat kruis
een ezel, en daaronder stond geschreven: “Alexamenos aanbidt zijn
God”
Wat zeggen die woorden toch ontzaglijk veel! We kunnen ons voorstellen hoe de bekeerde Romeinse jongen Alexamenos, dag aan dag de
spot en het geplaag van zijn heidense kameraden verdroeg! Wat zou
er van hem geworden zijn? Zou zijn moed bezweken zijn onder de
hevige vervolging die hij te lijden had? Of zou hij zijn Heiland trouw
zijn gebleven tot het eind en is hij een prediker van het geloof in Jezus
geworden, misschien een martelaar voor Zijn naam? Wij hopen, dat hij
volhard heeft en zijn Meester trouw is gebleven. Wij hopen Alexamenos in de hemel te zien.
VERANTWOORDING EN HARTELIJK DANK.
Zaterdag 18 augustus vond zr Dorothy een envelop, erop stond: VPG
Emmakerk. Er zat Naf 110,-in. Zondag ontving ik de envelop van haar.
Als grapje zei ik nog:”Let goed op, misschien volgen er nog meer enveloppen. En ja hoor! Op dinsdagmiddag vond ds. Hans Végh weer een
envelop met hetzelfde handschrift erop en weer: VPG Emmakerk: Naf
320,-.
De gulle gever wordt namens de Kerkenraad hartelijk bedankt, blijft
voor ons nog het raadsel; hoe komen de enveloppen binnen in een
gesloten kerk?
DIENSTEN: STARTDIENST
Op zondag 18 augustus vierden wij onze Startdienst. Wat een feest,
met medewerking van koor “Margarita”. Wat een stemmetjes en wat
heeft de gemeente gezongen. Laat dit seizoen net zo mooi en gezegend zijn als de Start.
JONGELUI
De vakantie is voorbij. Jullie zijn gestart.
We wensen jullie een supergoed
schooljaar toe. Goed opletten in de
klas, houd je huiswerk goed bij, dan
komt het vast goed. Het is maar een
kleine ruk tot oktober. Zet ‘m op! dan
heb je een fijne vakantie.
BAZAAR/ROMMELMARKT
Als u dit krantje leest, is de bazaar alweer voorbij. We hebben u elke
zondag om hulp gevraagd om op te ruimen, spullen mee te nemen en
dat is goed te zien in de Flamboyant. Wij moeten zeker 3 avonden
sorteren en organiseren. Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage; in
de volgende editie leest u hoe het gegaan is met de Bazaar.
BRUGKLASSERS
Het is een Emmagewoonte, dat onze kinderen, die naar het Voortgezet Onderwijs
gaan, een Bijbel krijgen in de Dienst in juni/juli. Hun eigen Bijbel! Jammergenoeg zijn de Bijbels blijven “hangen” bij Aerocargo. Maar jongelui, wat in het vat zit, komt eraan.
AFSCHEID Ds.P.v.Bruggen.
Ds v. Bruggen gaat ons op 15 oktober verlaten. Namens de Kerkenraad en de Emmagemeente wensen wij ds.v.Bruggen tur kos bon!
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God’s rijkste Zegen, -ook voor uw gezin- op uw volgende werkplek.
AFSCHEID RENE BUIST
Op 22 juli hebben wij afscheid genomen van br. René Buist (ouderling).
Dit komt door zijn drukke werkzaamheden op kantoor. Hij blijft ons
gelukkig wel helpen met de beamerklus. Tur kos bon René. God’s rijkste Zegen toegewenst.
Steuntje:
Al de weg leidt mij Mijn Heiland, Troost geeft Hij tot in de dood.
Als ik zwak ben in beproeving, sterkt Hij mij met hemels brood.
Laten wij samen op weg gaan, na zo’n mooie, gezegende Startdienst
Warme Christelijke groeten vanuit de Kerkenraad,
Henriette (Jet) Baank.
7 september 2018: Lezing over Dementie
Tijd: 19:00 uur ; Plaats: Emmakerk
Op vrijdag 7 september a.s. wordt om 7 uur ’s avonds in de Emmakerk
een lezing gehouden over de verschillende vormen van DEMENTIE.
‘Alzheimer’ is één van de vormen van Dementie.
De avond wordt geheel verzorgd door mw. Jet Thoonen, directeur van
Kas Hugenholtz en mw. Shahaira Navarro, maatschappelijk werker.
De lezing is bedoeld voor alle leeftijdsgroepen, omdat Dementie niet
beperkt blijft tot de oude generatie, maar ook steeds meer en meer
voorkomt onder jongeren.
Een korte film zal onderdeel zijn van de lezing.
De lezing is interactief, waardoor u en jij uitgenodigd worden om vragen te stellen.
Taalbarrière is geen argument om niet naar de lezing te komen. Mevrouw Thoonen en mevrouw Navarro staan u en jij graag te woord in
het nederlands, papiaments, engels en spaans.
Gemeenteleden van Emmakerk, Ebenezer Church, Fortkerk, familie,
vrienden en kennissen worden allemaal uitgenodigd om deze belangrijke lezing bij te wonen. Zeg het voort!
Graag tot ziens op 7 september a.s.
De Activiteitencommissie van de Emmakerk,
Farida Da Costa Gomez, Tel 526-1566

De snikhete zomer van 2018
Op zaterdag 28 juli sla ik de krant open, dagblad Trouw. Op één van de
eerste pagina’s wordt verteld over een ‘Gebed bij droogte’, geschreven
door de voorzitter van onze Generale Synode, ds. Saskia van Meggelen.
Even googelen en ik lees het gebed via het scherm van mijn PC.
Ook op deze 28e juli is het ontzettend warm. Gras kleurt geler dan
geel. Boeren en anderen maken zich zorgen over hun oogst en dus
over hun inkomen. Wijnboeren daarentegen zijn juist bijzonder tevreden: zij kunnen dit jaar al heel vroeg oogsten.
De temperaturen doen me denken aan de vier keer dat mijn vrouw en
ik op Curaçao de maanden september en oktober meemaakten; daar
op het eiland zijn dat de warmste maanden van het jaar. In andere
maanden heb je de verkoelende Passaat. Maar die valt bijna weg in het
begin van het najaar, als op de Bovenwinden het orkaanseizoen aanbreekt, soms in alle hevigheid. Denk aan orkaan Irma die op 6 september vorig jaar over Sint Maarten en omgeving raasde. Verwoestend en
afschuwelijk!
Vandaag, dinsdag 7 augustus, is het echt ongelofelijk warm. Als ik naar
Bergen op Zoom rijd, staat de thermometer in de auto voortdurend
op 35 graden.
De Nederlanders hebben zich gelukkig op vele manieren beschermd
tegen de dreiging van veel te veel water. Moeten we ons nu gaan
‘wapenen’ tegen dreiging van een tekort aan water vanwege erg warme
zomers en vanwege klimaatverandering? Het lijkt er wel op.
Terug naar dit gebed. Het Gebed bij droogte is géén gebed om regen.
Vervolg op pagina 13
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Jaarprogramma Emmakerk 2018/2019
De Emmakerk hoopt in dit seizoen de volgende activiteiten te ontplooien:
19 augustus 2018: startzondag
16 september: gemeentevergadering, na de dienst (ca. 11 u),
Flamboyant
1x per 14 dagen Bijbelstudie in de consistorie op donderdag van
19.30-21.00 uur; start: 13 september 2018. Onderwerp: het
Johannesevangelie
1x per 14 dagen gespreksgroep “Onder de boom” in de consistorie op
donderdag van 19.30-21.00 uur; start: 6 september 2018 (diverse
onderwerpen)
1x per week gebedsgroep in de consistorie , op dinsdag van
19.00-20.00 u; start: 21 augustus 2018
Catechisatie 12-18 jaar: de catechisanten kunnen zich opgeven bij de
predikant. 1 x per 2 weken in de consistorie van 19.00 tot 20.00
uur. Start: 5 september
Belijdeniscatechisatie: catechisanten kunnen zich opgeven bij de
predikant; elke dinsdag van 20.00-21.00 uur in de consistorie. Eerste
keer: 7 augustus.
Elke tweede maandag van de maand: koffieochtend voor ouderen van
9.30-11.30 uur in de consistorie; start: 10 september 2018
1x per maand op elke vierde vrijdagavond zangdiensten in de
Emmakerk van 19.30-20.30 u, te beginnen op 28 september 2018;
volgende data: 26 oktober, 23 november, 25 januari 2019,
22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni
Gezin-school-kerkdienst 4 november 2018, (Marnix school), 26 mei
2019 Dividivischool
20 december 2018: 18-21 u: seniorenkerstfeest (in de Oleander)
21 december: kinder/jeugdkerstviering
3 gezamenlijke VPG-jeugddiensten, afwisselend in een van de kerken; de
data worden nog bekendgemaakt
Regelmatig organiseert de activiteitencommissie een activiteit, zoals een
wandeling, een excursie, een lezing, een gedichtenavond, een rommelmarkt, een barbecue etc. Daartoe worden nadere voorstellen gedaan
door deze commissie.
Bv. Baaidag voor de hele gemeente in september 2018
Thee- en spelletjesmiddag voor de hele gemeente in november 2018
Jeugdkampeerweekend in Lagun, mei 2019
Bustour voor gemeenteleden (volwassenen) naar Bandariba, voorjaar
2019
Diverse fund raisingsactiviteiten t.b.v. het restauratiefonds van de Emmakerk, te organiseren door een fund raisingscommissie. Te denken
valt aan concerten, bake and soup sales, etc.
We nodigen u/jij allen uit om aan deze activiteiten deel te nemen!
Wijzigingen voorbehouden
Vervolg van pagina 11
Nadat onze zorgen en angst zijn verwoord, komt m.i. in het midden van
het gebed de kern: Zie om naar ons land, o God, wil voorzien in wat wij
nodig hebben. En dat wat wij nodig hebben is méér dan regen. Dat is
zegen. Zegen waardoor wij niet blijvend hoeven te dorsten. Niet alleen
naar water, maar ook niet naar gerechtigheid. En zo komt voor mij tussen de regels door óók het verlangen naar een nieuwe schepping naar
voren. Een schepping zonder honger en zonder dorst. Mag ik dat erin
lezen?
Je kunt je vervolgens afvragen of je dit allemaal aan God mag vragen dan
wel voorleggen. Gaat dit gebed om zegen (bij droogte) niet wat ver?
Nee. Men zegt wel: bidden is praten met God. Dat doen wij als Gods
kinderen met Hem die wij dankzij Jezus Christus onze Vader mogen

noemen. In een gezonde ouder-kind-relatie mag een zoon of dochter
vertellen wat haar of hem blij maakt èn dwars zit. Ouders luisteren. Ze
denken mee. Ze proberen om samen met hun kind een richting te vinden. Zolang het kind klein is, nemen ouders uitvoerende zaken voor
hun rekening. Maar naarmate het kind ouder wordt, pakt het zelf dingen aan. Dat heeft het geleerd van de ouders toen het jong was.
En zo werkt het ook in een geloofsrelatie. In een volwassen relatie tussen God en mens legt de mens dingen aan God voor: vreugden en zorgen. Als een gesprekspartner. Maar die mens wordt ook zelf actief.
Bidden kan niet zonder het nemen van verantwoordelijkheid voor de
verhoring van je eigen gebed. En via de Bijbel kun je van God - je hemelse Vader - en van Jezus Christus leren hoe dat in zijn werk gaat. En
wat daarin je prioriteiten mogen zijn.
Deze zin in het Gebed bij droogte hieronder spreekt mij zeer aan: …dat
we oog houden voor wat een ieder nodig heeft… En mijn gedachten gaan
terug naar de warme zomer van 2003, toen aan het licht kwam dat
oude mensen in Parijs eenzaam waren gestorven als gevolg van de hitte… Veel Parijzenaars hielden vakantie op het platteland of aan de
kust. Vaste samenlevingsverbanden waren voor een paar weken uit
beeld. Dus: laten we oog houden voor wat een ieder nodig heeft!
Dat is geloven: je met heel je leven betrokken weten op God en op je
medemens. En dan kan er in een gebed, in ons gesprek met God, veel
aan de orde komen. Méér dan alleen onze vragen en verlangens. Ook
onze zorgen bij intense droogte.
Bidt zonder ophouden, schrijft Paulus in zijn eerste Brief aan de Thessalonicenzen, één van de oudste documenten in het Nieuwe Testament.
Niet alleen met gevouwen handen, maar óók met je handen uit de
mouwen. En de Evangeliën leren ons dat bidden ook altijd betekent: je
afstemmen op Gods bedoelingen. Een gebed om zegen, inclusief regen,
hoort daar zeker bij.
Vandaag , 7 augustus, worden er temperaturen van 31 tot 36 graden
verwacht. En vanavond of vannacht komt er neerslag, vertelt Willemijn
Hoebert op de televisie. Maar daarmee stopt ons gebed niet. Dat blijft;
ingevuld door de dingen die ons morgen en overmorgen en daarna
hoog zitten. Bosbranden en aardbevingen bijvoorbeeld. Misschien nog
steeds het klimaat. Ontwikkelingen in de internationale politiek. Dingen
in ons persoonlijk leven. Of misschien (wat we niet hopen) opnieuw
dreigende droogte..!?
Hieronder vindt u (je) de tekst op de PKN-website van 27 juli 2018.
(W. Lolkema)
De Protestantse Kerk ontvangt deze dagen telefoontjes en mailtjes van
bezorgde gemeenteleden. Bezorgdheid over de warmte en de droogte
van dit moment. Bezorgdheid over de opwarming van de aarde. Bezorgdheid over de gewassen op het land. Daarom volgt hieronder:
Gebed bij droogte
Levenbrengende God,
Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven.
Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U
met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land,
met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden,
met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare
Schepping.
Zie om naar ons land, o God,
wil voorzien in wat wij nodig hebben.
Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken.
Laat ons niet blijvend dorsten.
Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar,
dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft
deze dag en de dagen die komen.
Levenbrengende God,
in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U toe.
Amen.
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Interview met Jet Baank
Ouderling uit de Emmakerk
door Amanda van der Maas
“Werken in het onderwijs; heel dankbaar en gezegend werk”
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elkaar graag ontmoeten.
Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Van kleding naaien. Juist als ik het druk heb, pak ik een lap stof en dan
knip ik wat. Daardoor én van taarten bakken kan ik heel goed ontspannen.

Dit is het negende interview van een serie interviews met ambtsdragers uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en
diakenen 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 Jet Baank aan
het woord, voormalig ouderling uit de Emmakerk.
Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben Henriëtte (Jet) Baank, nu gepensioneerd maar daarvoor heb ik
28 jaar bij de Divi Divi school gewerkt. Een school binnen de VPCO
(Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs) scholen. Een school
voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Heel dankbaar
en gezegend werk. Daarvóór heb ik 20 jaar in het onderwijs gestaan in
Nederland voor Moeilijk Lerende Kinderen (MLK). Ik ben als 19-jarige
gestart op de Willem de Zwijger school in Otrabanda in een eerste
klas met 59 leerlingen.
Wanneer bent u ouderling geworden?
Ik ben in 1997 ouderling geworden in de Emmakerk. Ik ben destijds
gevraagd door ds. Egbert van Dalen. Hij vroeg of ik 'mee wilde denken'.
Inmiddels zijn we alweer 20 jaar verder. Sinds 2000 ben ik voorzitter
van de Kerkenraad. In 1998 ben ik er een periode uit geweest in verband met gezondheidsklachten.
Welke verwachting had u van het ambt?
Er was me natuurlijk wel het één en ander verteld en ik heb erover
gelezen. Maar eigenlijk leer je het ambt pas echt kennen als je eenmaal
ouderling bent. Zoals bijvoorbeeld meegaan met de dominee naar begrafenissen. Dat kon ik in die tijd al makkelijk, omdat ik door mijn werk
s ‘middags tijd had.
Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van ouderlingen?
Ik ben voorzitter, ik zit de vergaderingen voor waar we het reilen en
zeilen van de kerk bespreken. Ik geniet er ook van om samen met de
anderen plannen te maken voor de Emmakerk. Ik ben altijd vroeg in de
kerk voor de diensten en ben als één van de laatste weer weg. Ik bezoek graag mijn oudere leden, daar worden ze zo blij van. Ze kennen
mij al vanaf dat ik een kind was.
Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode
dat u ouderling bent?
Het afscheid van de verschillende dominees staat me bij. Elke dominee
heeft weer zijn eigen liederen die vaak terugkomen in de dienst en zijn
eigen manier van preken. Wat ik ook bijzonder vind is als ik met de
dominee meega voor een morgenzegen. Dat is wanneer gemeenteleden een jubileum vieren en we bij hen thuis langs komen voor een zegening. Dit is altijd een feestje samen met familie en vrienden van de
jarige. We doen ook wel eens een kleine dienst bij mensen thuis die
niet meer naar de kerk kunnen komen, vaak vieren we dan ook het
heilig avondmaal met deze mensen thuis, dit is ook altijd heel bijzonder.
U bent ouderling in de Emmakerk, wat kenmerkt deze gemeente?
Deze gemeente heeft een hele vaste kern. Die kern komt al jaren en
jaren, wat er ook gebeurt. Voor ons is het elke zondagmorgen weer
een feest en we missen elkaar als iemand er een zondag niet bij kan
zijn. De Emmakerk is een warme gemeente met sfeer, waar mensen
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Message from the Preses
Br. Ralph L. James
Dear Brothers & Sisters in Christ,
As you take note of the contents of this month's VPG News we would
have already entered into the 9th month of 2018 being September. I
will like to dedicate some thoughts on the subject of addressing and
overcoming failures in our lives.
We all will fail at some point in our life. Failing is a learning experience
Continued on page 15
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standswijk in Los Angeles, het voor elkaar krijgt om scheidslijnen tussen gangs te overstijgen. Haar school wordt verscheurd door geweld
van verschillende bendes, iedere bende is georganiseerd langs raciale
lijnen. Er is de gang van de latino’s, de gang van de Afro-Amerikanen,
de gang van ‘Little Cambodia’. Onderling is er veel haat en onbegrip.
De docent laat de klas het Dagboek van Anne Frank lezen en ze moedigt de jongeren aan om zelf een dagboek bij te houden, waarin ze hun
eigen verhaal kwijt kunnen. Zo ontstaat er langzaam begrip voor elkaar
en wordt haar klas voor de jongeren – die thuis vaak veel problemen
hebben – een veilige haven. Zorg voor elkaar, elkaar niet laten vallen
als het erop aan komt. Het zijn lessen die soms door schade en schande moeten worden geleerd.

Zorg voor jezelf
Op 9 september wordt in Ebenezerchurch de VPCO-startdienst gehouden, om 17:00 uur. In deze dienst zal ondergetekende voorgaan. Er
zal in deze dienst ook afscheid worden genomen van mij, namens de
VPCO. Ik heb besloten om mijn werk voor de VPCO te beëindigen
omdat ik er geen voldoening in vond. Ook heb ik besloten om in januari 2019, als mijn contract is afgelopen, weer terug naar Nederland te
gaan. Zorg voor jezelf, is goed luisteren naar wat er in je hart leeft, en
mijn hart leeft op als ik in Nederland ben, vandaar. Een nieuw kerkelijk
seizoen is van start gegaan. Ik wil iedereen die een taak in de kerk verricht van harte succes wensen, sterkte en Gods onmisbare zegen. Zorg
goed voor jezelf en vertrouw op God.

Zorg voor de schepping
Ooit was de aarde een paradijs
en kreeg de mens de opdracht
om te waken over alles
wat er groeide en bloeide.
Maar het paradijs verdween
en de aarde werd een speelbal
in de handen van mensen
die dachten dat ze ermee
konden doen wat ze wilden…
Zijn mensen zich nog bewust
van hun oeroude opdracht?
Wie voelt zich aangesproken,
wrijft de slaap van eeuwen
uit zijn ogen en staat op?
De aarde is geen paradijs meer,
maar hier en daar zijn er
nog kleine resten van over.
Wie waakt over deze paradijsjes?
Uit: Oase Magazine, jaargang 5, nr.1

De jeugdraad is druk bezig met het organiseren van het kampweekend
voor de jeugd. Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober zullen we kamperen op landhuis Ascension. Het thema is: Zorg voor de schepping.
Toen God de aarde schiep, heeft hij de mens de opdracht gegeven ervoor te zorgen. Dat gaat helaas niet altijd goed, zoals we zelf kunnen
zien. Plastic zakken in de takken van de mondi. Aangespoelde rommel
in de boca’s. De plek waar Boca Ascension eindigt, wordt zelfs wel
‘Plasticbaai’ genoemd. Zo heeft God het niet bedoeld. We gaan met
elkaar nadenken hoe het anders kan. Natuurlijk genieten we ook van
de mooie natuur om ons heen. We gaan naar de beach, trekken de
mondi in, genieten van de sterren rondom het kampvuur. Alle jongeren
van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom. Je kunt je opgeven bij tante Farida, tante Milla, Iliana en ondergetekende.

Zorg voor elkaar
Op zaterdag 25 augustus heeft de jeugdraad een filmavond georganiseerd. We hebben gekeken naar de film Freedom Writers. Een indrukwekkende film, waarin een beginnend docent Engels, in een achter-

Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

Jeugdhoek
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Continued from page 13
so we can do better next time. There were many Biblical leaders
who failed, but did they dwell on them? No they learned from their
mistakes and kept on moving forward. Determination and failure
leads to success. You fail and you get up and you try again. Eventually
you will get it right. Just ask Thomas Edison. When you give up that is
failure. True failure is not even trying to get back up, but just quitting.
You could have been so close, but you say it’s not going to work.
God is always near and if you fall He’ll pick you up and dust you
off. Keep on pursuing righteousness and use God’s strength. We
must have faith in the Lord. Stop trusting in the arms of the flesh and
the things that are
seen. Put your trust in
God. If God told you
to do something and if
something is God’s
will then it will never
fail. Failure is not the
opposite of success,
it’s part of success.
In Jeremiah 8:4 Jeremiah, says this to the people of Judah: "This is
what the Lord says: You know if a man falls down, he gets up again. And if
a man goes the wrong way, he turns around and comes back." Proverbs
24:16: "The righteous may fall seven times but still get up, but the wicked
will stumble into trouble." The good thing about failing is that you learn
from it. We read in Proverbs 26:11:" Like a dog that returns to its
vomit, a fool does the same foolish things again and again." And
in Psalm 119:71: "It was good for me to be afflicted so that I could learn
Your statutes." Sometimes before we even fail because of anxious
thoughts we feel like failures. We think what if it doesn’t work, what
if God doesn’t answer. We must not let fear overtake us. We must
trust in the Lord. Go to the Lord in prayer. If a door is for you to
enter, then it will remain open. If God closes a door don’t worry
because He has an even better one open for you. Spend time with
Him in prayer and allow Him to guide.
Revelation 3:8 says: "I know your works. Because you have limited
strength, have kept My word, and have not denied My name, look, I have
placed before you an open door that no one is able to close." And Psalm 40:2-3 says: "He drew me up from the pit of destruction, out of the miry bog, and set my feet upon a rock, making my steps
secure. He put a new song in my mouth, a song of praise to our God. Many will see and fear, and put their trust in the Lord." Proverbs 3:56 says: "Trust the Lord with all your heart, and don’t depend on your own
understanding. Remember the Lord in all you do, and he will give you success." And in Timothy 1:7 we read: "The Spirit God gave us does not
make us afraid. His Spirit is a source of power and love and self-control."
God will help us when we do fail. But remember if we do fail He has
a good reason in allowing it to happen. We might not understand it
at that moment, but God will prove to be faithful in the
end. In Deuteronomy 31:8 we find: "The LORD is the one who is going ahead of you. He will be with you. He won’t abandon you or leave you.
So don’t be afraid or terrified." And in Psalm 37:23-24 we read: "The
steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his
way. Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the Lord upholdeth him with his hand." Forget about the past and press on towards
the eternal prize. Philippians 3:13-14 Brothers and sisters, I do not
consider myself to have attained this. Instead I am single-minded:
Forgetting the things that are behind and reaching out for the things
that are ahead, with this goal in mind, I strive toward the prize of the
upward call of God in Christ Jesus. Isaiah 43:18: “So don’t remember
what happened in earlier times. Don’t think about what happened a long
time ago.”
Question: how does the subject of addressing and overcoming failures relate to our kids? Allow me to explain myself.
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The summer vacation lies behind us and as such is now firmly lodged
on memory lane. Our kids have acclimatized to their (most likely)
new educational surroundings and are fully immersed in the process
of absorbing and digesting new information, thereby increasing their
knowledge. As we trust our kids to various educational institutions
we hope and assume that they would not only help unlock and fully
develop the God given talents and gifts which have been bestowed
upon our kids, but also contribute towards their holistic development and in so doing assist them to be brave enough to visualize the
role they would like to fulfill in society. Although the educational system has a great impact on the development of our kids, the role of us
as parents remains paramount in the development of our children,
namely to constantly encourage them to fly towards their dream and
aspirations.
We must consistently promote a healthy
mindset in our children. We must remind
them that planning in life is essential but so is
being goal oriented. Teach them that no matter how well they have planned, they must
have the courage to accept failure. During
their studies the likelihood of failing a test
can always be there. They should be thought
that whenever they fail a test they might get
frustrated, but they should never give up. They should be encouraged
to remain focused on their dreams and aspirations. With every failure comes an opportunity to make smart choices. Our kids, just like
us, must learn from failures, find out the core of the problem (case in
point: our kids spending too much time on extracurricular activities,
are they applying the wrong study techniques etc. etc), address them
head on and effectively, thereby limiting the chances that they might
occur again. Bottom line: failure is not the end of the line, but just a
bump on the learning curve.
I wish everyone involved in
our education system such as
pupils, students, educators,
parents, our VPCO school
board, government officials
responsible for setting educational policies and standards
and other relevant authorities and most of all our parents, a most productive new school year 2018- 2019.
In closing allow me to share a brief reflection on the ongoing search
for replacements for our departing Pastors. As is the case with
searching for a professional to fill a position in any organization, a few
requirements have to be put in place. First of all a task description
based upon the tasks and responsibilities which are to be assigned to
the to be appointed person within a given organization. Furthermore
a profile is designed outlining desired characteristics and personality
traits of the applicant. The vision and mission of the organization, its
geographical location, its size, the market/persons to which the organization it caters to etc. all have bearing upon aforementioned task
description and profile.
In the case of the search of a Pastor a number of similarities as indicated here above are also applicable. However when it comes to the
search for a man or woman of GOD entrusted with bringing the
Message of Salvation there is one criterion which stands out and
which is applicable globally, regardless of the region or location
where the person in question is assigned to.
Aforementioned takes us back to the time of Pentecost. “When the
Day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of a rushing mighty
wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there apContinued on page 16
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Continued from page 15
peared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them.
And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other
tongues, as the Spirit gave them utterance.” Acts 2:1-4. Jesus promised
the disciples that once He had left them He would send them the Holy
Spirit as a Helper and a Guide. An incredible promise, that when He
would no longer be physically among them, the same Spirit that was
with Him on earth would come to guide the disciples on the way of
truth. (John 14:15-18; Acts 1:4-5,8) On Pentecost that promise was
fulfilled and for the first time mankind was filled with this Spirit of power and truth.

gers of GOD base their Messages on the Word. Not only Pastors but
also Church members as followers of Christ should be filled with the
Holy Spirit. This will enable a Church to serve and worship our Creator in one Spirit and in one accord.
I wish the Recruitment Committee entrusted with the task of presenting the Central Board of the United Protestant Congregation with
candidate Pastors much wisdom in carrying out this very important
and challenging assignment. May you thereby be guided by The Holy
Spirit. To all of you I say. Be good and Be Blessed.
Bro. Ralph L. James
Chairman of the UPC

What is so special of Pentecost is that although each disciple had a distinct character and came from different backgrounds, each one of them
was filled with the one and same Holy Spirit. Being filled with the Holy
Spirit each one ventured out in the World bringing the Message, each
in their unique way. The same Spirit that dwelled in the disciples some
two thousand years ago is still pretty much active today. It functions in
all types of persons of different races, ethnic background, social standing, age etc. “Or do you not know that your body is the temple of the Holy
Spirit who is in you, whom you have from God…?” asks the Apostle Paul in
the letter he wrote to the Christians in ancient Corinth. (1 Corinthians
6:19). The Holy Spirit Is Our Regenerator, Our Empowerer, Our Guide, Our Uniter, Our Comforter and Our Refiner.
How do we recognize that someone is filled with the Holy Spirit? Answer: by recognizing the fruits of the Spirit living in that person. What
are the fruits of the Spirit? We read these in Galatians 5:22-23 (NIV):”
22
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness and self-control. Against such things there is
no law.”
The role of the Holy Spirit is to speak to us through the Bible—the
Word of God. That’s why it is so important that Pastors as Messen-
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