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Nu ik op het punt sta mijn “loopbaan” als actief 
predikant te beëindigen is het tijd om terug te kij-
ken. Ik wil enkele bijbels-theologische noties met u 
delen over het ambt van priester en profeet. Want 
dat ben je eigenlijk als predikant: priester en pro-
feet in één. Door deze noties heen weef ik mijn 
eigen ervaringen. 
 
De priester in het Oude Testament 
Ons woord “priester” komt van het Griekse 
woord “presbyteros” wat “oudste” betekent. De 
priester staat tussen God en het volk. Hij vertegen-
woordigt God bij het volk en het volk bij God. Hij 
bemiddelt als het ware. Zo is het ook met de predi-
kant. Met name bij 
het bedienen van de 
sacramenten, doop en 
avondmaal, staat hij 
tussen God en het 
volk in, maar het kan 
ook zijn in de predi-
king. 
De ambtstermijn van 
de priesters in Israël 
was verschillend. 
Soms was hij priester 
voor het leven, soms 
voor een bepaalde 
termijn of zelfs voor 
één keer. Predikant 
ben je in principe 
voor heel je leven, ook als je met emeritaat bent 
gegaan (1). Je blijft je radicaal behouden. 
Essentieel is dat de bevoegdheid tot priesterlijk 
handelen van goddelijke oorsprong is, ook wanneer 
de priester door mensen wordt aangesteld. Dat 
geldt ook voor de predikant. Hij wordt via de ge-
meente door God geroepen. 
Soms is de priester de leider van de gemeenschap. 
In protestantse kring is er echter een collectieve 
leiding van de gemeente. Predikant en kerkenraad 
besturen samen de gemeente, al heeft de predikant 
wel veel invloed door zijn functie en opleiding. In 
Israël was het hoofd van het priestercorps de hoge-
priester. 

De priester in het Nieuwe Testament 
In het Nieuwe Testament lezen we dat Christus de 
hogepriester is. Hij stelt Zichzelf tot offer van het 
volk. Hij wordt daartoe aangesteld door God. Zie 
vooral de Hebreeënbrief. Christus is dus priester en 
offer tegelijk, een unieke positie. 
Op enkele plaatsen in het Nieuwe Testament is er 
sprake van het priesterschap van alle gelovigen (1 
Petr. 2:5,9; vgl. Rom. 12:1; Hebr. 13:15; Ex. 19:6 en 
23:22). Het kan niet zo zijn dat alleen de priester zijn 
taken verricht en het volk een afwachtende houding 
inneemt. Elke gelovige moet een offer brengen voor 
de gemeente, voor de zaak van Christus. Dan kan 
een financieel offer zijn, maar ook medeverantwoor-

delijkheid dragen voor 
de gemeente. Zo kan 
men geroepen worden 
tot het ambt van ou-
derling of diaken of 
deel te nemen in com-
missies en groepen. 
Toch heeft een predi-
kant door zijn functie 
en opleiding een eigen 
plaats hierin, bijvoor-
beeld in de uitleg van 
de Schriften en de be-
diening van de sacra-
menten. In het Oude 
Testament hadden al-
leen de Levieten op-

dracht priester te zijn. 
 
De profeet in het Oude Testament 
Naast priesters vinden we in de Bijbel ook profeten. 
Het woord profeet betekent misschien “spreker in 
de naam van een ander”. Profeten spraken in naam 
van God. Hun boodschap was van goddelijke oor-
sprong. Dat gold niet voor de valse profeten die de 
koning en het volk naar de mond praatten. Ze ston-
den vaak in dienst van de koning. Ze waren brood-
profeten. Het gezegde is dan ook ”Wiens brood met 
eet wiens woord men spreekt”. Ook predikanten 
spreken niet namens zichzelf, maar namens God. 
Soms moet een predikant dingen zeggen die niet 
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Redactioneel 

ren in vis en brood. Velen stonden op de markten door het hele land 
heen om hun producten te verkopen. Bunschoten-Spakenburg is een 
kerkelijke plaats. Velen gingen naar de kerk. In de Zuiderkerk zaten 
soms duizend mensen. Één keer maakte ik het mee bij een belijdenis-
dienst dat er 150 mensen naar huis gestuurd moesten worden, want er 
was eenvoudigweg geen plaats voor hen. Mijn laatste gemeente was 
dan de Emmakerk op Curaçao. Hier zijn de cultuur en de omstandighe-
den weer heel anders dan in Nederland. Je kwam voor nieuwe uitda-
gingen te staan.  
Na Haggaï en Zacharia (5e eeuw v.C.) merken we zo goed als niets 
meer van het verschijnsel van de profetie, tot Johannes de Doper. De-
ze stond op de scheiding van het Oude en Nieuwe Testament. Soms is 
het geestelijk leven dor en droog. Mensen lijken wel weinig belang-

U hebt nu het aprilnummer van ons kerkblad in handen. Het bevat 
weer veel nieuws uit onze eigen VPG en daarbuiten. Het hoofdartikel 
komt van mij en heeft als titel “Priester en profeet. Reflectie op het 
wondere ambt”. De meditatie is van br. D’arcy Lopes en gaat over de 
“Mentaliteit van de overvloed”. Verder treft u de verschillende 
roosters aan, zoals het preekrooster, het Bijbelleesrooster en het 
rooster van onze uitzendingen via Radio Semiya. Ook zijn er bijdragen 
van de voorzitter van de Centrale Kerkenraad. 
De VPG is onderdeel van de wereldkerk. Dat wordt ook weerspiegeld 
in ons blad. Ook in dit nummer vindt u een bijdrage vanuit de 
Wereldraad van Kerken, waar we lid van zijn. De Wereldraad 
veroordeelt het terreurgeweld in Nederland, dat onlangs in Utrecht 
plaatsvond. 
Dit is mijn laatste redactioneel. In april treed ik af als voorzitter van de 
redactie vanwege vertrek van het eiland. Ik heb dit werk vanaf 2015 tot 
nu met veel plezier mogen doen. Ook was ik al in een eerdere periode 
hoofdredacteur: van 2009 tot 2011. In april zal de Centrale 
Kerkenraad een nieuwe tijdelijke voorzitter benoemen. 
We zoeken nog redactieleden vanuit de Fortkerk en de Emmakerk. Als 
u houdt van het redactionele werk en/of het schrijven, denk er dan 
eens over na. We zouden ermee geholpen zijn. Ook hier geldt het 
motto: veel handen maken licht werk. De Kerk is een gemeenschap 
van mensen. Daarom moet ook het kerkenwerk gedragen worden 
door de leden. Ieder mag zijn of haar verantwoordelijkheid nemen en 
zijn of haar talenten inzetten. En iedereen heeft wel talenten, ook 
talenten die we zouden kunnen gebruiken in VPG-nieuws. Ga bij uzelf 
na: hebt u schrijverstalenten? Hebt u een talent om de jeugd te 
bereiken? Hebt u talent om informatie te delen? Bent u kunstzinnig 
aangelegd? Dit alles kan ingezet worden voor de Kerk van de Heer. 
Samen mogen we bouwen aan zijn gemeente. 
We condoleren ook vanaf deze plaats onze scribent br. D’arcy Lopes 
in verband met het overlijden van zijn vrouw Donna. Het bericht 
hiervan heeft ons diep getroffen. We bidden dat God hem en zijn 
kinderen troost en dat Hij hun kracht geeft om verder te kunnen gaan. 
Via de digitale versie van VPG-nieuws op internet tenslotte hoop ik op 
de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in dit blad en het nieuws 
dat daarin wordt gebracht. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Ds. Hans Végh. 
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populair zijn. Dat is dan een lastig dilemma. Het kan een conflict met 
zich meebrengen. Soms moet een predikant ook profetisch zijn: een 
woord verkondigen dat dwars tegen alles en iedereen in gaat, want het 
is Gods Woord. Een gemeenschappelijk kenmerk van de profeten is 
dat ze geïnspireerd zijn door de Geest van God. Ze moeten zich ontle-
digen van hun eigen gedachten en gevuld worden met de boodschap 
van God. Daarom is het zaak dat de predikant bidt om de Geest vóór 
hij een preek gaat maken, ja, elke morgen de komende dag biddend 
voor God neerlegt. Het is niet altijd eenvoudig wat op de weg van een 
predikant komt, zo heb ik de afgelopen 38 jaar ervaren. Soms sta je 
voor een moeilijk pastoraal gesprek, een moeilijke vergadering of heb 
je te maken met een conflict in de gemeente. Soms waren gemeenten 
verdeeld over bepaalde zaken. Zo maakte ik mee dat de gemeente ver-
deeld was over kinderen aan het avondmaal, over de atoombewape-
ning, de kruisraketten, de neutronenbom, de migranten of homoseksu-
aliteit en het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Toen ik predi-
kant werd was de Koude Oorlog volop aan de gang. Het is hier op Cu-
raçao misschien moeilijk voor te stellen wat voor een impact dit had op 
kerk en maatschappij. Wijsheid is dan geboden en om die wijsheid mag 
je bidden. 
Sommige profeten hebben het ambt niet gezocht. Denkt u maar aan 
Jesaja, Jeremia en Amos. Ze vonden zich niet waardig om profeet te 
worden. Bij mij is geleidelijk het inzicht doorgebroken om predikant te 
worden. Ik was al drie jaar met de theologische studie bezig toen ik 
dacht dat ik predikant moest worden. Ik ben aanvankelijk theologie 
gaan studeren omdat het vak mij interessant leek. Je had te maken met 
Bijbel en kerk, geschiedenis en talen, sociologie, filosofie en psycholo-
gie. Het was een veelzijdige studie, maar ook een studie die je diep 
leerde nadenken over je geloof en over jezelf. Pas na de studie toetsten 
de Kerken of je geschikt was voor het ambt van predikant. Je moest 
daartoe twee examens afleggen: één in de classis (2) waar je voor het 
eerst ingeschreven was in de kerkelijke registers en één in de classis 
waar je heen zou gaan. Je werd toen nog geëxamineerd door je eigen 
(toekomstige) collega’s, en wel ten overstaan van de hele classis (30 tot 
50 mensen). Sommige predikanten-examinatoren kende je nog van de 
studie. Gelukkig is het nu veranderd, hoewel het een goede zaak is dat 
de gemeente betrokken wordt bij de toelating van de predikanten. In 
principe kon je dus na een studie van zes jaar of meer ook nog afgewe-
zen worden. Nu word je achter gesloten deuren geëxamineerd door 
een commissie. De gemeente heeft er geen invloed meer op. Ook had 
je vóór die examens een motivatiegesprek. Dat was wel in kleinere 
kring. 
 
Eigen geluid 
Iedere profeet kwam met een eigen geluid. Zo legden Elia en Elisa de 
nadruk op de ijver voor Israëls God tegenover de Baälsdienst (3). 
Amos kwam vooral op voor de gerechtigheid, Hosea benadrukte de 
liefde, Jesaja het heilige, Jeremia het ware vertrouwen en Ezechiël de 
persoonlijke verantwoordelijkheid en de tempel. Zo legt ook elke pre-
dikant zijn eigen accenten. In die zin is elke predikant eenzijdig. Daarom 
is het goed dat hij af en toe van gemeente verwisselt. Het gaan naar 
een nieuwe gemeente stelt je ook voor nieuwe uitdagingen en ver-
breedt je horizon. De gemeenten die ik heb gehad waren altijd heel 
verschillend. Al mijn gemeenten, behalve Curaçao, waren in Nederland. 
Schoonrewoerd was mijn eerste gemeente. Veel gemeenteleden waren 
fruitboeren. Ze kweekten appels en peren en verkochten die dan op de 
veiling. Soms werden de vruchten in een boomgaard vernietigd door de 
hagel en was er grote schade. Soms werden de appels en peren op de 
veiling doorgedraaid omdat er teveel van waren. In Middenmeer had ik 
te maken met boeren, grote en kleine. Ze bewoonden boerenhoeven 
in de polder. Ze verbouwden aardappels, bieten en maïs. Soms mislukte 
de oogst omdat het teveel geregend had en het dan ging vriezen. Dan 
kon je de aardappelen niet meer uit de grond halen. Een hele strop. 
Soms waren er ook ziekten die de oogst vernietigden. De bidstonden 
voor gewas en arbeid werden goed bezocht, evenals de dankstonden. 
In Amsterdam had ik te maken met de grotestadsproblematiek. De se-
cularisatie was hier sterk. Kerken liepen leeg. Je had te maken met 
kerksluitingen en het Samen-op-Wegproces (4). Dit was allemaal niet 
gemakkelijk. In Bunschoten-Spakenburg had ik te maken met handela-
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VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst 
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maal-
tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-
den (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme 
broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar 
het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld on-
der de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering 
van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen 
door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de 
collecte. 
 
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. 
De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hier-
bij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. 
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de 
maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de 
laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd 
voor de Stichting Behoud Fortkerk.  
Eén keer per maand voor een andere instelling of doel: 
  

 
Zondag 21 april 

The Gideons 

Collectes 

Mei 2019 

April 2019 

wo. 1  Johannes / Huan / John    14:1-14 
do. 2   Psalmen / Salmonan / Psalms   107:1-22 
vr. 3  Psalmen / Salmonan / Psalms   107:23-43 
za. 4  1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter   3:8-4:6 
zo. 5  Johannes / Huan / John    21:1-25 
ma. 6  Openbaring. / Revelashon. / Revelations 7:1-17 
di. 7    Handelingen / Echonan / Acts   9:32-43 
wo. 8   Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel    34:11-31 
do. 9  Psalmen / Salmonan / Psalms   23:1-6 
vr. 10  Zacharias / Zakarías / Zecheriah  10:1-12 
za. 11  Johannes / Huan / John    10:1-21 
zo. 12  Johannes / Huan / John    10:22-42 

ma. 8  Jesaja / Isaías / Isaiah    49:1-13 
di. 9    Jesaja / Isaías / Isaiah    49:14-26 
wo. 10   Jesaja / Isaías / Isaiah    50:1-11 
do. 11  Jesaja / Isaías / Isaiah    51:1-11 
vr. 12  Jesaja / Isaías / Isaiah    51:12-23 
za. 13  Filipensen / Filipensenan / Philippians  2:1-11 
zo. 14  Lucas / Lukas /Luke    19:28-48 
ma. 15 Lucas / Lukas /Luke    22:1-13 
di. 16    Jesaja / Isaías / Isaiah    52:1-12 
wo. 17   Jesaja / Isaías / Isaiah    52:13-53:12 
do. 18   Lucas / Lukas /Luke    22:14-30 
vr. 19   Lucas / Lukas /Luke    23:26-56 
za. 20  Mattheus / Mateo / Matthew   27:45-66 
zo. 21  Lucas / Lukas /Luke    24:1-12 
ma. 22   Jesaja / Isaías / Isaiah    25:1-9 
di. 23  Jesaja / Isaías / Isaiah    26:1-19  
wo. 24 Zacharias / Zakarías / Zecheriah  8:1-23 
do. 25   Markus / Marko / Mark    16:9-20 
vr. 26  Psalmen / Salmonan / Psalms   118:1-14 
za. 27  Psalmen / Salmonan / Psalms   118:15-29 
zo. 28   Johannes / Huan / John    20:19-31 
ma. 29 Psalmen / Salmonan / Psalms   68:1-19 
di. 30    Psalmen / Salmonan / Psalms   78:52-72 
 

In het Bijbelleesrooster 2019 zitten twee vertaalfouten. Overal waar 
Hosaea staat moet Jozua staan. En overal waar Obadia staat moet Hosea 
staan. In het hier onderstaande leesrooster is dit reeds gecorrigeerd. 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: 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 

Adverteren 

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

Kerkelijk Bureau 

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

Radio Semiya  98.5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 
  
  06-04  br. Hanco de Lijster 
  13-04  ds. Hans Végh 
  20-04  br. D’arcy Lopes 
  27-04  br. Hanco de Lijster 
  04-05  br. D’arcy Lopes 
       
 
Wijzigingen voorbehouden. 

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-
sen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen 
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
07-04 ds. H. Végh, H.A. 
14-04  br. H. de Lijster, Palmpasen 
18-04  ds. H. Hortentius, Fortkerk 19.00 uur 
 Witte Donderdag 
19-04  Rev. Y. Isidora, Ebenezer Church, 
 Goede Vrijdag 
20-04 ds. H. Végh, Paaswake 21.00 uur 
21-04 ds. H. Végh, Pasen 
26-04 ds. H. Végh, Zangdienst 19.30 uur  
28-04 ds. H. Végh, Afscheidsdienst 17.00 uur 
 Emmakerk 
 ‘s morgens geen dienst in de Emmakerk 
05-05 br. H. de Lijster / ds. J. Jonkman, H.A. 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07-04  ds. Trevor Bakhuis 
14-04  ds. M. Bakema  
18-04  ds. H. Hortentius, 19.00 uur 
 Witte Donderdag 
19-04  Rev. Y. Isidora, Ebenezer Church, 
 Goede Vrijdag 
20-04 ds. H. Végh, Emmakerk  
 Paaswake 21.00 uur 
21-04 ds. M. Bakema, Pasen  
28-04 br. H. de Lijster. 
05-05 ds. M. Berends 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
07-04  Rev. Y. Isidora (HC) 
14-04  LP. D. Lopes (PS) 
18-04 ds. H. Hortentius, Fortkerk 19.00 uur 
 Witte Donderdag 
19-04  Rev. Y. Isidora, Ebenezer Church (GF) 
20-04 ds. H. Végh, Emmaker,  
 Paaswake 21.00 uur 
21-04  LP. D. Lopes (ES) 
28-04 Men’s Fellowship   
05-05  Rev. Y. Isidora (HC) 
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testantse Kerk in Nederland in 2004. 

(5) Kandidaat ben je als je je kandidaatsexamen theologie gehaald hebt (officieel 
na vier jaar). Je kreeg dan een preekconsent om je te “oefenen” in het pre-
ken. Zo reisde ik het hele land door om her en der voor te gaan in de kerk-
dienst. De studie duurde overigens minimaal zes jaar, want na je kandidaats 
moest je nog je doctoraal doen. 

 
Literatuur:  
J.N. Sevenster e.a., Encyclopedie van de Bijbel, Amsterdam-Brussel 
1969, p. 260-262. 

Meditatie 
E Mentalidat di Abundansia 

br. D’arcy Lopes 

Vervolg Priester en Profeet 

stelling meer te hebben voor het geestelijk leven. Het lijkt wel of we in 
zo’n tijd leven, zeker in bepaalde delen van de wereld. De belang-
stelling voor kerk en godsdienst loopt terug. Misschien moet ik het 
nuanceren: sommigen in Europa en Noord-Amerika zijn bezig met al-
ternatieve vormen van godsdienst.. En velen gaan misschien niet meer 
naar de kerk, maar geloven dat er wel “iets” is. Hier op Curaçao gelo-
ven de meesten nog wel in God, maar dat wil niet zeggen dat ze dan 
ook naar de kerk gaan. En onderhuids is hier ook een secularisatie aan 
de gang. 
 
De profeet in het Nieuwe Testament 
In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus Zich rekende tot de pro-
feten die niet in hun eigen stad geëerd worden (Lk. 4:24). Daarom is 
het niet aan te bevelen predikant te worden in de plaats waar je bent 
opgegroeid. De mensen kennen je nog als kleuter of puber en dat 
draagt niet bij tot je gezag. Want ze kennen je te goed. Dat heeft Jezus 
ook ervaren, daar in Nazareth. 
Jezus werd door velen dus gezien als een profeet, als Elia of Jeremia 
(Mt. 16:14). Hij werd ook gezien als een profeet, machtig in daden en 
werken die Israël zou verlossen (Lk. 24:19,21). 
In het Nieuwe Testament lezen we niet zo duidelijk over profeten als 
in het Oude Testament, maar ze waren er wel. Het waren mannen en 
vrouwen met een profetische begaafdheid. Paulus rekent profetie on-
der de genadegaven waaraan de gemeente van Korinthe rijk was (1 
Kor. 1:5; 12:10; 14:3-5). En zijn er nog profeten in onze tijd? Ik herin-
ner me nog dat, toen ik ergens als kandidaat (5) preekte, dat een 
vrouw met mij in gesprek ging over mijn preek. Ze noemde zich profe-
tes. Ze was zich bewust van haar ambt als profetes. 
In elk geval is het zo dat elke predikant ook profeet is. Soms moet hij 
profetisch spreken, bepaalde misstanden aan de kaak stellen. 
Het woord “predikant” tenslotte komt van het Latijnse woord 
“praedicare”, dat “openlijk bekend maken, afroepen, verkondigen, ver-
melden” betekent. De predikant maakt Gods Woord openlijk bekend. 
Hij doet dat in het openbaar: in de kerkdienst. Hij verkondigt Gods 
boodschap. Maar de predikant werkt niet alleen in het openbaar, ook 
in een gesprek onder vier ogen, in het pastoraat. Dat werk wordt niet 
gezien. Het speelt zich af in de verborgenheid. Maar het is wel van fun-
damenteel belang. En er is ook het groepswerk: de gespreksgroepen, 
de vorming en toerusting. Je bent niet alleen verkondiger of leraar, ook 
herder. Dat heb ik de afgelopen jaren mogen doen. 
Op 11 oktober 1981 werd ik in het ambt van predikant bevestigd in de 
Gereformeerde Kerk van Schoonrewoerd door mijn vader. Hij heeft 
me in al mijn gemeenten bevestigd, behalve op Curaçao. Hier werd ik 
bevestigd door ds. Afke Boezewinkel, destijds predikant van de Fort-
kerk. Dat was op 20 april 2008. 
Het ambt van predikant wordt wel het “wondere ambt” genoemd. Je 
maakt allerlei dingen mee, je hebt met allerlei mensen te maken in al-
lerlei omstandigheden. Je loopt met mensen op, deelt een stukje in hun 
leven, begeleidt hen. Zelf mag je begeleid worden door de Heilige 
Geest, de Geest van de Kerk. Zelf mag je in dienst staan van Jezus, de 
Heer van de Kerk. Zelf mag je gezegend worden door de Vader en die 
zegen ook weer doorgeven. 
 
Noten: 

(1) “Emeritaat” wordt  het pensioen van predikanten genoemd. “Emeritus” is 
een Latijns woord en betekent “uitgediend”. Maar hoewel je geen eigen ge-
meente meer hebt, kun je de kerk af en toe toch dienen. 

(2) Een classis is een verzameling kerken in een bepaalde regio. Ze vergaderen 
eens in de paar maanden. Nu is in de Protestantse Kerk in Nederland het 
aantal classes drastisch teruggebracht. Er werd misschien ook teveel verga-
derd. Het gewone handwerk bleef teveel liggen. 

(3) Baäl was een Kanaänitische vruchtbaarheidsgod. De Baälsdienst trok velen in 
Israël. 

(4) Het Samen-op-Wegproces was een langdurig fusieproces (40 jaar!) tussen 
Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen. Uiteindelijk ontstond de Pro-

 
Abundansia: mas ku sufisiente, basha over, sin límite. Tin diferensia en-
tre riku i pudiente. Riku ta nifiká: hopi sèn i propiedat. Pudiente ta nif-
iká: muchu mas ku esei, imposibel pa konta. Un hende por ta pudiente 
sin ku e ta riku?  Korekto, un hende por  ta pudiente ku of sin sèn. 
Pudiente ta un estado mental ! 
Ora nos pensa pudiente, nos mester pensa riba Papa Dios. E no tin 
niun depchi na banko, sinembargo e ta pudiente. Pa komprondé Todo-
poderoso, nos mester komprondé e mentalidat di abundansia. Nos 
NO por ta pichíri ora nos ta atendé ku Papa Dios. Risibí abundansia i 
funshoná pichíri no ta bai. Pasó Papa Dios ta abundansia, E ta siña nos 
DUNA na abundansia. E no mester di apsolutamente nada di nos, pasó 
tur kos ta di djE. Tog E ke pa nos duna, pa nos realisá ku nos tin na 
abundansia. Ora nos duna nos tin ku duna loke ta kostoso, di balor, no 
sobrá ni barata. Nos tin hopi kos ku ta kostoso, ku nos a risibí di Papa 
Dios: konosementu, talento, tempu, piedat, rekursonan, bendishonnan, 
amor, pordon, grasia……… 
Tur esaki i mas, nos por duna basá riba un mentalidat di abundansia. 
Esaki nos mester siña i apliká. E ora ei nos lo produsí fruta, fruta sabro-
so. Es mas, ora nos duna na abundansia, Papa Dios ta duna nos mas. 
 
Bendishonnan ta bini na abundansia! 
Papa Dios ke pa nos konta nos bendishonnan, pa nos realisá ku nan ta 
asina tantu ku nos NO por konta nan, pa motibu di abundansia, Su 
abundansia. Laga nos habri nos wowo, mente, nos ser i ripará e tantísi-
mo bendishonnan ku E ta drama riba nos. Ora nos enfoká riba bendis-
honnan, nos lo no tin tempu di pèrdè pensando ni papiando di kos ma-
lu. Ban bendishoná otro ku tur e bendishonnan ku Dios ta duna nos. 
(Deut. 28:2-14) 
 
Su amor ta na abundansia.  
E solo echo ku Ela manda Su úniko yu pa muri pa nos, pa salba nos di 
piká i di morto eterno, ta e prueba mas palpabel di Su amor inmenso i 
abundante. (Huan 3:16). E ke siña nos stima di bèrdat i na abundansia. 
Pesei Kristu Hesus a bisa nos: ‘Stima Dios i stima bo próhimo’. 
E NO a bisa: awe si mayan no, A si B no, tin biaha i no tur biaha, awe 
un krenchi mayan un otro krenchi. 
 
Papa Dios ta duna pordon na abundansia. 
E ta yen di miserikordia. Muriendo Su yu a bisa: ‘Tata pordoná nan’. 
E tin pordon pa tur hende, tur ora. Kristu a bisa: ‘Pordoná 7 x 70 bi-
aha’, ku ta nifiká na abundansia. Nos tin ku siña pordoná pa risibí por-
don : ‘Pordoná nos nos fáltanan, meskos ku nos ta pordoná esnan ku a 
falta ku nos’. (Mat. 6:12) Asina’ ki Papa Dios ke siña nos pordoná na 
abundansia meskos ku E ta hasi.  
 
Grasia tambe ta bin na abundansia. 
Salbashon ta basá riba e grasia di Dios ! Nos no ta meres’é, tòg E ta 
dun’é na abundansia. 

Vervolgd op pagina 12 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  
Bro. D. Nisbeth 
(Chair) 
Bro. D. Martina 
 
Sis. K. Martina 
Sis. M. Mathew 
(Secretary) 
 
 

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
512 4867 
737 0661   
 
 
 

Deacons: 
Bro. A. Fernandes 
Sis. A. de Riggs 
 
Sis. S. Busby 
 
Sexton 
Sis. C. Fernandes 

 
524 7036 
666 6004 
 
511 8405 
 
 
518 5468 
465 4010 res 

Interim Pastor 
Sis. Y. Isidora    767 3769 res 
Yvonne.isidora@gmail.com 
 
Local Preacher in VPG Service: 
Bro. D. Lopes   465 3207 res 
   
 
Ebenezer Church 
MCB accountnr 330028508                     

Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Rev. Leander Warren 

capacity enhancement courses for the neighborhood. 

- We still have off springs from the first generation of members, the pioneers, 

the charter members of this church whom are still some of them prominent 
members of the church. 

A commemorative 90 years Ebenezer Church booklet with 
information of the last 6 years has been prepared and will be 
available in the coming weeks. 
May the good Lord continue showering Blessings in abundance 
upon the Ebenezer Church family. 
  

 
Commissioning of Interim Pastor 
We are happy to announce that just recently a Church Board's request 
to the Central Church Board was honored to grant Sister Yvonne 
Isidora Gumbs dispensation to administer the Sacrements of Baptism 
and the Lord's Supper as well as to bless Holy Matrimony until such 
time a new Pastor for the Ebenezer Church is in place after the 
departure of Rev. Leander Warren. Sister Yvonne was publicly 
recognized as such by Rev. Leander Warren during the Praise and 
Worship Service at the Ebenezer Church on Sunday, March 3rd 2019. 
Thank you for accepting this calling Sis. Yvonne, on behalf of all 
members we pray for God’s guidance for the task at hand and wish 
you God’s continued blessings.       

VPG Youth Service 
On Sunday March 17th the VPG youth hosted a Praise and Worship 
Service at the Ebenezer Church. There was a good attendance. The 
theme was: Friendship: Bonds that last (Vriendschap: Hechte banden).       
As friends we should love, trust and respect each other.                                                                    
As friends we can also joke around and try to find solutions for 
misunderstandings that can occur between friends. When you see that 

Celebration 90 years Ebenezer Church 
On Sunday March 24th, we commemorated 90 years of existence of 
the Ebenezer Church. The Ebenezer Church conveniently and 
strategically located at the corner of Oranjestraat and Velpstraat, was 
started in 1929 through the pioneering work of Obediah (Obed) 
Anthony, its founder Pastor, a Methodist Local Preacher from the 
English island of Dominica.    
Some highlights of the Ebenezer Church throughout the many years 
are: 

- Lively Church Worship and Praise services every Sunday. 

- Weekly Bible and Prayer meetings 

- Ebenezer has always known the fervent involvement of the Lay Pastorship. 

Over the 90 years we have had several Lay Pastors. The late Brothers Gumbs, 
James and most recently Sis. Isidora & Br. Lopes. 

- Ebenezer has a long history of Pulpit Exchange, not only within the VPG but 

also in the past with the Methodist & the Moravian Churches. We have also 
had this great relationship with Bonaire 

- Ebenezer Church is a pioneer in involving the different auxiliary groups within 

the church. From the start to this date the auxiliaries have played a great role 
in the development of the church. 

- The Youth has always had a special role in the Church. For many years we have 

known the involvement of the youngsters through choirs and the conducting of 
youth services, youth camps and bible classes and the Sunday school. 

- The children are also very important, each Saturday not only children of 

members but also children in the neighborhood of other denominations of up 
to 12 years gather with the leaders for activities of the Ebenezer Watermelon 
Bible Club. 

- We have upheld several traditions throughout the years such as: 

The administration of the Holy Sacrament on the 1st Sunday of 
the Month 
The Renewal of the Covenant Sunday on the 1st Sunday of 

 January  
Old Year’s eve Service  

- We continued making good use for community involvement through the use of 

the Obed Anthony Hall. The Obed Anthony Hall has always been a gathering 
place for especially the younger generations. 

- The Linda’s Soup Kitchen Project especially for school children. 

- The Miss Lee Foundation the outreach arm of the Church organizing different 
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Margarita Elisah Hodge   

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

 Computer courses for children & adults 

 Smart phone classes 

 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 

Continued on page 14 

Kindly first get in touch with the Pastor of the corresponding Church 
or with the Central Church Office if you wish to have a marriage 
blessed or have a funeral service conducted by one of our Pastors in 
one of our churches or at another location. Also, if you would like to 
have the service conducted by a Pastor who is not the Pastor of that 
parish. 
Pastors of the United Protestant Church do not do funeral services on 
Sundays. 
 

Church Activities 

the misunderstanding drew you apart, you can say, was this is true 
friendship?                                                                                                                                    
When the friendship is in the family context, the bonds are often 
tighter. If there should be a problem, you try your best harder to make 
it work, because you say, this is my brother, sister, cousin, niece, 
nephew etc. You try harder to solve the problems.                                                                        
Family sometimes is not blood, but it’s the one you love in your 
everyday life. Love is a very powerful emotion. Love can bring people 
together but it can also break you apart. As friends the road is not 
always like a bed of roses. There are different holes in the road and 
you should always try to pave these holes and try to move on 
together. Everyone has their own opinion. But by listening to each 
other and communicating with each other, we can come to an 
agreement and we can understand each other. Just respect and listen 
to what the other person is saying and look for a solution together.  In 
the end we forgive each other, because now we respect and know 
what the other person thinks. We become a team again. Then you 
realize, this person is really my friend. We stick together, we need 
each other. As the scripture says, being together is better than being 
alone. 

 
Matters to take note of 
The Central Office of the UPC is located in Fort Amsterdam, 
telephone # 4611139. Shut-in members or members in the hospital 
who wish to receive Holy Communion please contact the Pastor or a 
local church board member. 
For Baptism please contact the Pastor. 

Farewell Message for Rev. and Sister Leander WarrenMarch 
24th 2019. 

By Bro Desta Nisbeth, Chairman of the board of the 
Ebenezer Church 

April: 

Wed. 3rd  Bible Study & Prayer Meeting  

Sun. 7th Worship Service of Holy Communion 

Tue. 9th Church Board Meeting 

Wed. 10th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 11th Soup Kitchen 

Sun. 14th Worship Service for Palm Sunday by L.P. D. Lopes 

Mon. 15th Holy Week Service led by Men’s Fellowship 

Tue. 16th Holy Week Service led by Women’s Group 

Wed.17th Holy Week Service led by Bible Study &  

 Prayer Group 

Thu. 18th Last Supper Service at Fortkerk at 7:00 p.m.  

Fri. 19th Worship Service for Good Friday Commemoration 

Sat. 20th Worship Service for Holy Saturday at Emmakerk   

 at 9:00 p.m. 

Sun. 21st  Worship Service for Easter Sunday by L.P. D. Lopes 

Wed. 24th Bible Study & Prayer Meeting 

Sun. 28th Worship Service of Bible Study 

 

May: 

Wed.1st Fund Raising Fish Fry 

Thu. 2nd Soup Kitchen 

Sun. 5th Worship Service of Holy Communion 

Wed. 8th  Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 9th Soup Kitchen  

Sun. 12th Worship Service for Mother’s Day by  

 L.P. Y. Isidora-Gumbs 

Wed. 15th Visit Sick and Shut-in Members & Bible Study &  

 Prayer Meeting 

Thu. 16th Soup Kitchen 

Sun. 19th  Worship Service for Pentecost by Youth &  

 L.P. D. Lopes  

 
Brothers, Sisters and Friends in Christ we are gathered here today on 
this special day celebrating our 90th anniversary celebration and at the 
same time a farewell service in honor of our pastor Leander Warren 
and his wife, Sister Audrey Warren who are about to say farewell to 
us after 13 years of faithful and dedicated service to the United 
Protestant Church of Curacao in general and the Ebenezer Church in 
particular where they were assigned. 



8 April 2019 VPG NIEUWS 

 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
Zr. A. R.M. Petrona 
Br. F. Hasselbaink 
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 
 
Zr. A. R.M. Petrona 
Zr. R.D. Rahman 

 
461 5013 
540 0865 
738 1725 
736 5391 
524 6823 
540 0865 
565 2334 

Diakenen 
Zr. B. Strampel 
 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
747 6627 
 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
Vacant 
 
 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
 

Als u dit leest zijn wij al ruim tien weken uw tijdelijke predikanten. Na 
Pasen vertrekken wij weer, maar in mei komt ds. Mariëlle Berends 
voor zes weken naar Curacao, om eerst de Fortkerk en daarna de Em-
makerk te dienen. Begin juni komt ds. Ben Hengeveld naar de Fort-
kerk. We hopen dat er dan ook snel zicht is op de komst van een ei-
gen, vaste predikant. Op het moment dat we dit schrijven weten we 
nog niet of er een beroep is uitgebracht op ds. Kikkert en of hij dit 
beroep dan heeft aangenomen, maar we hebben goede hoop… 
De komende weken zijn wij er nog en zullen in de Goede Week de 
nodige diensten leiden. Allereerst op Palmzondag, daarna op Witte 
Donderdag en tenslotte op Paasmorgen. Daarnaast ook het woensdag-
middaggebed in de Fortkerk dat in die week valt.  
 
Voor de Palmzondag was er een mogelijke belijdenis aangekondigd. 
Die gaat bij nader inzien niet door. Ook anderen hebben zich hiervoor 
niet gemeld. Op Witte Donderdag is de dienst om 19.00 uur in de 
Fortkerk. Traditiegetrouw wordt dan ook het Heilig Avondmaal ge-
vierd. De dienst op Goede Vrijdag is in de Ebenezer Church en de 
Paasnachtviering in de Emmakerk. Daarna blijft een groep jongeren in 
de Emmakerk om de zogenaamde Paaswake, het waken tot de dag van 
Pasen aanbreekt, samen te vieren. Iedereen is natuurlijk welkom om 
hieraan mee te doen. Op Paasmorgen zal een klein gelegenheidskoor 
een aantal liederen zingen. Het oefenen daarvoor is in volle gang. 
 
Wat de woensdagmiddaggebeden in de Fortkerk betreft: daar vragen 
we graag nog een keer uw aandacht voor. Ze worden gehouden elke 
eerste en derde woensdag van de maand van 12.30 tot 13.00 uur. Ze 
vallen onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken van Cura-
çao en iedere keer gaat een voorganger van een van de daaronder val-
lende kerken voor. Ze zijn bedoeld om in de middagpauze van het 
werk te bezoeken, in de eerste plaats voor de mensen die werken in 
het Fort, maar iedereen is van harte welkom! 
 
De Fortkerk viert dit jaar een groot feest: haar 250 jarig bestaan! Dat 
vraagt om mooie en feestelijke activiteiten, waar voor iedereen iets te 
genieten valt. En dát vraagt weer om mensen die zin en tijd hebben om 
die feestelijkheden te gaan organiseren. Enkele activiteiten, zoals con-
certen, staan al gepland. Maar er kan veel meer en úw creativiteit is 
daarbij nodig. Kortom de wijkkerkenraad vraagt om mede-
organisatoren, die samen een commissie Fortkerk 250 Jaar gaan vor-
men. Denkt u erover na? 
 
Dat brengt ons op ons laatste punt. We weten dat de zogenaamde 
‘vaste kern’ van Fortkerkbezoekers niet zo groot is. Naast een wijk-
kerk zijn wij eigenlijk ook een toeristenkerk. Dat heeft leuke kanten, 
maar ook lastige. Het betekent dat het aantal mensen dat ergens de 
schouders onder kan zetten, beperkt is. En toch zijn die mensen nodig! 
We hopen dus dat u zich mede verantwoordelijk wilt voelen voor on-

ze mooie kerk en gemeente. Heel concreet zijn er nu ook mensen no-
dig, behalve voor de feestcommissie, voor de wijkkerkenraad (m.n. 
diaconie) en voor de redactie van het kerkblad VPG Nieuws. Iets voor 
u? Of heeft u een suggestie wie we zouden kunnen vragen? Neemt u 
dan alstublieft contact op met een kerkenraadslid of met ons. 
Ds. Henk Hortensius en ds. Martine Bakema (telefoon 5240945) 

Stichting Behoud Fortkerk 
Luidt de noodklok 

De Stichting Behoud Fortkerk heeft uw hulp nodig. Van de vijf be-
stuursleden zijn er twee leden opgestapt. De heer Jurjen Berends van-
wege verhuizing naar Nederland, hij was onze penningmeester. De 
heer Johan Vreekamp is onze bouwkundige; hij heeft te kennen 
gegeven om ermee te willen stoppen i.v.m. het afbouwen van allerlei 
activiteiten. Wij hebben nu dus twee vacatures binnen ons Bestuur, de 
één op financieel gebied en de ander op bouwkundig gebied. Wij dank-
en de heren Berends en Vreekamp voor hun inbreng gedurende de 
laatste jaren. 
 
De Stichting Behoud Fortkerk houdt zich voornamelijk bezig met groot 
onderhoud van de Fortkerk. Er wordt maximaal 2x per jaar vergaderd.  
De recente werkzaamheden waren vervanging van de dakpannen, re-
novatie van alle luiken, verfonderhoud binnen en buiten, vervanging van 
de houten buitentrap, reparatie betonrot, groot onderhoud orgel, het 
drukken van 10.000 folders van de Fortkerk en versteviging van de 
balken in het Museum. 
De verder geplande activiteiten voor dit jaar zijn herstel scheuren in 
het torentje, het uurwerk renoveren, bestrijding van de witte mieren 
en verfbeurt binnenkant van de Fortkerk en het torentje. 
 
Elke laatste zondag van de maand wordt er in de Fortkerk gecol-
lecteerd voor de Stichting Behoud Fortkerk. De bovengenoemde 
werkzaamheden kosten veel geld en wij stellen het zeer op prijs als u 
daar uw steentje aan bijdraagt. Overmaken naar onze rekening kan 
ook: MCB 26392809 tnv Stichting Behoud Fortkerk. Bij voorbaat onze 
hartelijk dank! 
 
Bent u degene die ons Bestuur wilt versterken voor een bepaalde tijd 
of weet u iemand die bereid is om met ons mee te denken, neem dan 
s.v.p. contact op met ondergetekende via zijn email: joop-
snel@hotmail.com. Geen tel.nummer, want hij is wanneer u dit leest 
niet op Curaçao. 
 
Joop Snel, voorzitter Stichting Behoud Fortkerk 
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Voor o.a. het drukken van de nieuwe folder van de Fortkerk, hebben 

wij een nieuw logo laten ontwerpen waaruit duidelijk blijkt dat de 

Fortkerk 250 jaar jong is. 

 

Joop Snel, voorzi!er S"ch"ng Behoud Fortkerk 

 

Naschri& redac"e: Het nieuwe logo is op verzoek, geplaatst in het 

colofon van de Fortkerk. 

Nieuw logo van de Fortkerk 

In Memoriam 
August Carl Jong-Loy 

Op 22 februari jl. Is br. August Carl Jong-Loy overleden. Hij was 95 
jaar oud. 
Br. Jong-Loy werd op  8 mei 1923 in Paramaribo, Suriname, geboren. 
Als jongeman ging hij naar Curaçao, om hier te werken bij de Shell-
raffinaderij. Hij werkte hier tot aan zijn pensionering. Hij was toen 
achtenvijftig jaar oud. Na zijn pensionering hebben br. en zr. Jong-Loy 
veel reizen gemaakt. Ook woonden ze twee jaar in Nederland en van-
daaruit hebben ze veel reizen ondernomen in Europa. Later zat hij veel 
thuis. Hij keek veel televisie, vooral nieuws en sport. Hij was politiek 
geïnteresseerd en had er zijn mening over. Ook was hij een verwoed 
krantenlezer. Br. Jong-Loy was ook lid van JPF en zat daar ook in het 
bestuur. Hij bracht zijn kinderen de liefde voor Suriname bij.  
Ook kerkelijk was br. Jong-Loy actief. Het gezin ging eerst naar de 
Fortkerk, later naar de Emmakerk. Br. Jong-Loy zat in de Emmakerk 
ook in de kerkenraad als ouderling. Hij hielp veel bij kerkelijke activi-
teiten, zoals bazaars. 
Over zijn innerlijke leven en over zijn geloofsleven sprak br. Jong-Loy 
niet. Hij beleefde het meer in zijn binnenkamer. 
Op 28 februari jl. namen we afscheid van hem in het crematorium van 
Crefona in Brievengat. Daar lazen we Ps. 130. De dichter is een 
pelgrim. Hij is op weg naar Jeruzalem om God te aanbidden in de 
tempel. Alle gelovigen zijn pelgrims, op weg naar het hemelse Vaderhu-
is. De weg daarheen is geopend door Jezus Christus, door zijn lijden en 
sterven. 
Na de korte rouwdienst namen we definitief afscheid van br. Jong-Loy. 
God trooste zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind-
eren en verdere familie. 
 
Ds. Hans Végh. 

Op 16 februari j.l. overleed George Jacque Dreischor. Hij was 80 jaar 
oud. 
Br. Dreischor werd op 12 juni 1938 geboren hier op Curaçao. Hij 
kwam uit een gezin van tien kinderen. Ze groeiden op in Suffisant. 
Meer dan veertig jaar werkte br. Dreischor op de raffinaderij (eerst de 
Shellraffinaderij, daarna de Isla). Hij was een rustige en goede man. Hij 
was behulpzaam: als je hem nodig had was hij er. Hij was een goede 
echgenoot en een voorbeeldig vader, zo heb ik begrepen. Hij was zorg-
zaam. Hij zorgde goed voor zijn gezin. En ook de honden mochten de-
len in zijn zorg. Eerst kwam de ander, dan pas kwam hij zelf. Hij sprak 
niet veel, maar liet wel merken dat hij trots op je was. Zijn hobby’s 
waren voetbal en baseball. Daar keek hij graag maar. In zijn jonge jaren 
voetbalde hij ook zelf. 
Br. Dreischor was een gelovig man. Hij ging regelmatig naar de kerk, 
eerst naar de Fortkerk en later naar de Emmakerk. Hij las zijn dag-
tekstboekje en zijn dagelijks Woord. 
Toen ik hem voor de laatste keer bezocht in het Kas Hugenholtz lazen 
we een gedeelte uit Johannes 14, de verzen 1-11. Br. Dreischor lag 
toen al op sterven. We hebben dit Bijbelgedeelte ook weer gelezen 
tijdens het afscheid op 23 februari jl. We waren toen bijeen in het 
rouwcentrum van El Consolador in Brievengat. Jezus zegt in dit Bijbel-
gedeelte dat Hij heengaat om voor ons een plaats klaar te maken in het 
hemelse Vaderhuis. Door zijn lijden en sterven heeft Hij de weg daar-
heen geopend. 
Na de korte rouwplechtigheid werd br. Dreischor bijgezet op de be-
graafplaats in Brievengat. God trooste zijn vrouw en kinderen en ver-
dere familie. 
 
Ds. Hans Végh. 
 

In Memoriam 
George Jacque Dreischor 

 

 
Photo: Albin Hillert/World Council of Churches 

19 March 2019 
World Council of Churches general secretary Rev. Dr Olav 
Fykse Tveit condemned violence in the Netherlands, where a 
gunman opened fire on a tram in Utrecht, killing three peo-
ple and injuring five on 18 March. 
 
Authorities were still determining whether the incident would be con-
sidered a terrorist attack or a domestic dispute. Though police arrest-
ed a suspect, it was still unclear how many people were involved. 
“Once again, people going about their daily lives have suffered an at-
tack that tears at the trust in communities,” said Tveit. “We condemn 
this act, and we resolve to  strengthen our pursuit of just peace and 
our resolve to stand together.” 
Utrecht, about 25 miles from Amsterdam, is home to the headquar-
ters of several WCC member churches in the Netherlands - 
Protestant Church, Remonstrant Church and the Old-Catholic 
Church in the Netherlands. 
“We will continue praying for those who lost loved ones, for the in-
jured, and for all whose hearts are heavy in the Netherlands today,” 
said Tveit. 
 
Source: WCC News (www.oikoumene.org) 
 

WCC condemns violence in  
The Netherlands 
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Op het ogenblik zijn we in de lijdenstijd. We staan in het bijzonder stil 
bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor de zonden van de we-
reld. Hij gaf zijn leven aan het kruis om ons het eeuwige leven te geven. 
En Hij is op weg naar zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Maar 
intussen lijdt de wereld. Frequent horen we van terroristische aansla-
gen, waarbij veel doden vallen. Nu hoorden we van aanslagen in Christ-
church (Nieuw-Zeeland) en Utrecht (Nederland). Onschuldige mensen 
zijn het slachtoffer van deze terreur. We hopen op en bidden om Gods 
Koninkrijk, dat dat gauw mag komen. Heer, heb ontferming met deze we-
reld… 
Intussen kan ik u de volgende activiteiten in de Emmakerk voor de ko-
mende periode melden: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen en wel van 19.00 tot 20.00 
uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor slachtof-
fers van aanslagen en natuurrampen, van oorlog en geweld, voor zieken 
en armen. We doen voorbede voor kerk en wereld. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie. We vervolgen onze studie over 
het Johannesevangelie. De datum is: 11 april. We komen van 19.30 tot 
21.00 uur bijeen in de consistorie. 
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
Eveneens eens in de 14 dagen is er gespreksgroep “Onder de boom”. 
We bespreken actuele onderwerpen die door de deelnemers aangedra-
gen worden. Maar het kunnen ook Bijbelse onderwerpen zijn. Of een 
combinatie. Zo bespraken we het tempelvisioen van Ezechiël. Sommi-
gen zien hierin een schets van de derde tempel die gebouwd zou moe-
ten worden in Jeruzalem, op de plaats van moskeeën die voor de mos-
lims heilig zijn. Volgens anderen is dit het begin van de derde wereld-
oorlog… Als gelovigen moeten we geen extreme standpunten innemen, 
maar gematigde. De wereldvrede is niet gediend met extremisme. Dat 
zie je bij al die aanslagen waarvan we tegenwoordig horen (zie boven). 
Als gelovigen moeten we toegerust worden God en de naaste te die-
nen. Daarom vind ik vorming en toerusting in de kerk zo belangrijk. Na 
Pasen wordt deze gespreksgroep voortgezet. De data kunt u vinden in 
het volgende nummer van VPG-nieuws. 
 
Bij de diensten 
Op 7 april a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. Brood en 
wijn zijn tekenen van lichaam en bloed van Christus, voor ons weggege-
ven in de dood, om ons een nieuwe toekomst te geven, verzoening met 
God de Vader en vrede in het hart. 
Op 14 april a.s. is het Palmzondag. Dan staan we stil bij Jezus’ intocht in 
Jeruzalem op een ezel. De palmtakken symboliseren de overwinning. 
Br. Hanco de Lijster hoopt dan voor te gaan. 
Op 15 april a.s. begint de Stille Week. Dan zijn er geen activiteiten in 
onze Emmakerk, maar zijn we stil en bezinnen ons op het lijden en ster-
ven van Christus. 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

In deze week zijn er de volgde Stille weekdiensten: 
18 april is het Witte Donderdag. Dan is er om 19.00 uur dienst in de 
Fortkerk, waarin ds. Henk Hortensius voorgaat. Het avondmaal wordt 
dan ook gevierd. 
19 april is het Goede Vrijdag. Dan is er dienst in de Ebenezer church, 
waarin zr. Yvonne Isidora voorgaat. De dienst begint om 9.30 uur. 
Op 20 april is het Stille Zaterdag. Dan is er om 21.00 uur een Paaswake 
in de Emmakerk, waarin ik hoop voor te gaan. We gedenken dan ook 
onze doop, een oudkerkelijke gewoonte. De catechumenen werden 
immers in de Paasnacht gedoopt. Dit was vooral in de gemeente van 
Rome een gebruik. 
Op 21 april is het Pasen. We vieren dan de opstanding van Jezus Chris-
tus. Hij bleef niet in het graf; het graf bleek leeg te zijn. Dat mag ons 
moed en hoop geven. Daarom mogen we een feestelijke dienst hebben. 
Op 28 april a.s. neem ik afscheid van de Emmakerk en de VPG in een 
dienst die om 17.00 uur begint. ’s Morgens is er geen dienst.  
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar! 
 
Zangdienst 
Op 26 april a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We be-
ginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij. We mogen de 
Heer loven en prijzen. Pasen geeft ons reden daartoe. 
 
Afscheid 
Zoals ik boven al schreef, neem ik op 28 april a.s. afscheid van u. Op 20 
april 2008 werd ik in de Emmakerk bevestigd als uw predikant. Elf jaar 
mocht ik onder u werken. Voor mij was de tijd in de Emmakerk een 
goede tijd. De contacten waren altijd plezierig, de mensen vriendelijk, 
de gemeente warm. Wat me ook opviel was dat veel mensen een blij 
geloof hebben en een sterk vertrouwen op de Heer. In het begin moest 
ik wennen aan de andere wereld die Curaçao is in vergelijking met Ne-
derland. De cultuur en de gewoonten zijn hier heel anders. Maar gelei-
delijk aan ben ik hieraan gewend geraakt. Door de jaren heen ben ik 
ook vergroeid met de Curaçaose gemeenschap. Het zal wel weer wen-
nen zijn om in Nederland te wonen. Men noemt dat een “reverse cultu-
ral shock”. Ik zal in Nederland geen eigen gemeente meer krijgen, want 
ik ga met emeritaat. Zo heet het pensioen van dominees. Maar ik hoop 
niet stil te zitten en nog allerlei activiteiten te ontplooien. Na 38 jaar 
predikant te zijn geweest is het goed om de lier aan de wilgen te han-
gen. Het was een intensieve periode en ook geen gemakkelijke periode. 
De secularisatie greep snel om zich heen, vooral in Europa. Je moest als 
het ware tegen de stroom oproeien en de tegenstroom was sterk. 
Vooral in Amsterdam voelde ik de secularisatie sterk aan. Toen ik daar 
predikant was ging nog minder dan 1 procent van de bevolking (van de 
stad) naar de kerk. Veel kerkgebouwen moesten gesloten worden, o.a. 
mijn wijkkerk in Nieuwendam. We zagen het wel aankomen, maar het 
was toch een hele slag. De gemeente moest gaan kerken in een bejaar-
dentehuis en nog later is ze opgegaan in een samenwerkingsverband van 
drie kerken. Vooral rond de sluiting van het kerkgebouw merkte ik hoe 
hecht de gemeente eigenlijk was. Het was eigenlijk één grote familie. 
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Iets dergelijks heb ik in de Emmakerk ook ervaren. Weliswaar zijn er 
veel randkerkelijken, maar degenen die zich betrokken voelen op de 
Emmakerk voelen toch een hechte band met elkaar. En dat heb ik altijd 
fijn gevonden. 
De periode op Curaçao was voor mij leerzaam. Vooral het in aanra-
king komen met andere culturen heeft mijn horizon verbreed. En dat 
vond ik het aantrekkelijke van het beroep naar Curaçao. Ik heb in mijn  
periode hier ook enkele interessante internationale conferenties mo-
gen bijwonen. Ik noem u de Canacomconferentie van 2009 in Trinidad 
en Tobago en in 2016 in Suriname, en de CWME-conferentie van de 
Wereldraad van Kerken in Tanzania. Je kwam in aanraking met gelovi-
gen uit alle delen van de wereld. Het heeft me ontzettend verrijkt. 
Wat ook in mijn periode viel was de restauratie van de Emmakerk in 
2014. Door hulp van buitenaf zijn we erin geslaagd onze kerk grondig 
te restaureren, zodat die weer een tijdje mee kon. Vooral dat we het 
lekkende dak gestopt hebben was voor mij een hele opluchting. 
Ook was ik aanwezig bij en werkte ik mee aan twee belangrijke vierin-
gen en herdenkingen: die van de afschaffing van de slavernij in de Fort-
kerk in 2013 en die van 500 jaar Reformatie, eveneens in de Fortkerk, 
in 2017. Dit betekende veel voor mij. 
Ik heb niet alles kunnen bereiken wat ik mij voorgenomen had. Ik heb 
gedaan wat ik redelijkerwijs kon doen, binnen de bestaande mogelijk-
heden. Natuurlijk heeft elke predikant zijn eenzijdigheden. Ik ook. 
Daarom is het goed dat er af en toe weer een nieuwe predikant komt. 
Die zet weer andere accenten. 
De gemeente is vergrijsd en dat is wel zorgelijk. Maar het opvallende is 
dat ze stabiel is. Er gingen mensen weg, ja, maar er kwamen ook weer 
bij. 
Ook mijn vrouw Els heeft gedurende een aantal jaren haar steentje 
mogen bijdragen aan de Curaçaose maatschappij. Zij werkte als mana-
ger zorg bij de Caprileskliniek. Voor haar was het ook een goede en 
leerzame tijd. Ik ben trots op mijn jongste zoon Christiaan die met ons 
meekwam naar Curaçao. Hij heeft hier het eindexamen VWO gehaald, 
ondanks de geheel andere situatie dan hij gewend was. En met zijn Cu-
raçaose schoolvrienden heeft hij nog steeds contact, maar nu in Ne-
derland. 
En met dat laatste stip ik een ander probleem aan: de braindrain van 
Curaçao. Jongeren gaan in Nederland studeren, maar driekwart van 
hen keert niet terug naar het eiland. In Nederland zijn er meer banen 
en de salarissen zijn er veel hoger. Dat jongeren wegtrekken merken 
we ook in de kerk. Je steekt energie in hen en dat is goed. Het is de 
moeite waard, want ook zij mogen in contact gebracht worden met 
Christus. Redelijkerwijs gesproken zouden zij de ambtsdragers van de 
toekomst worden, maar ze trekken weg en keren  niet terug. Ook de 
kerk heeft te maken met een braindrain en dat maakt het lastig om 
jongeren te krijgen die de kerk dragen. 
Maar ik heb een rotsvast vertrouwen in de Heer van de Kerk dat Hij 
ook hierin zal voorzien. Misschien wordt de kerk van de toekomst 
kleiner en anders, maar ze zal blijven bestaan. Daarvan ben ik over-
tuigd. Die overtuiging heeft mij kracht gegeven om de jaren door te 
werken als predikant, ondanks slinkende aantallen. 
Met mijn afscheid van Curaçao leg ik ook het consulentschap van de 
protestantse gemeente van Bonaire neer. Ik was consulent van de pro-
testantse gemeente aldaar. In de eerste jaren ging ik elke maand naar 
Bonaire om daar te preken, gemeenteleden te bezoeken, catechisatie 
te geven en de kerkenraad te adviseren. Dit consulentschap was de 
laatste jaren slapend, omdat er steeds interim-predikanten waren. Maar 
nu leg ik het consulentschap dan ook officieel neer. Ik wens de ge-
meente van Bonaire Gods rijke zegen voor de toekomst. Dios bendis-
honá e kongregashon di Boneiru rikamente. 
Ik dank u voor het vertrouwen dat u mij in deze jaren gegeven hebt. Ik 
wens u Gods rijke zegen toe voor de toekomst! E bendishon di Dios sea 
ku boso tur! 
Voor diegenen onder ons die van statistieken houden nog het volgen-
de: tijdens mijn predikantschap maakte ik tot nu toe 1454 preken, 
waarvan 379 in Curaçao. Op Curaçao schreef ik tot nu toe 256 medi-
taties. 
Ons adres in Nederland tenslotte is: Patriciërslaan 24, 3824 CC 
Amersfoort. Mijn voorlopige telefoonnummer is: 0031-6-24355550. 

Nieuws Jet 

Vervolgd op pagina 14 

Mijn e-mailadres blijft hetzelfde: jas.vegh@gmail.com. En op mijn websi-
te www.freewebs.com/vegh kunt u zien wat ik allemaal aan het doen 
ben. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ds. Hans Végh. 

Hoe lief heb ik Uw Wet 
We koesteren het Woord van God als een kostbare schat. Niet omdat 
het koperen sloten heeft, waarvan we het sleuteltje misschien kwijt 
zijn, noch omdat het een erfenis is van een overleden familielid en 
inmiddels, als een stukje antiek, heel wat geld opbrengt. Nee, we heb-
ben het Woord lief, omdat we de Vader erdoor hebben leren kennen, 
omdat het ons spreekt van de grootste liefde van ons leven: De Here 
Jezus! Hij, die schoner is dan de mensenkinderen’ en ‘uitblinkt boven 
meer dan tienduizend.’ Tevens maakt het Woord ons wijzer dan onze 
vijanden, verstandiger dan al onze leermeesters en houdt het ons van 
verkeerde wegen af. De Bijbel geeft ons raad voor elke dag: hij is een 
lamp voor onze voet. Maar dat niet alleen… Het Woord schildert ook 
een profetisch panorama. Het reikt verder dan alleen onze voet. We 
weten waar het naar toe gaat met deze wereld en een gewaarschuwd 
mens telt voor twee, zegt men. Laten we het stof van de Bijbel afvegen, 
die iedere dag openen en tot onze gewoonte maken God’s Woord te 
overdenken. Waar zijn tegenwoordig de jongemannen zoals bijvoor-
beeld Daniël? We kennen geen beter voorbeeld dan onze Here Jezus. 
Ziet u Hem zitten als twaalfjarige in de tempel bij de leraars, terwijl Hij 
naar hen luisterde en hun vragen stelde? Inderdaad, Hij was verstan-
diger dan al Zijn leermeesters en had meer inzicht dan de oudsten. 
Hij leefde, toen Hij op aarde was, bij elk woord dat de mond van God 
uitging. Het was Zijn spijze, Zijn eerste levensbehoefte om de wil van 
de Vader te doen. 
Laten we Zijn voetstappen volgen. 
Weet u, dat de Goede Vrijdag ook vermeld wordt in de Bijbel? In de 
wandelgangen zegt men De Goede Vrijdag is een zwarte dag. Zwijgend, 
zonder schelden of tegenspreken, gaat Jezus op weg naar Golgotha. 
Daar wordt Hij gekruisigd. Wat is Hij al niet mishandeld en uitgelachen 
door de soldaten van Herodes en Pilatus. En al die mensen rondom 
het kruis spotten met Hem. Ze dagen Hem uit:”Kom van het kruis af 
en laat zien, dat U Gods Zoon bent! U bent Israëls Koning? Kom eraf 
en we zullen in U geloven!” Zo wordt Hij bespot, terwijl Hij God’s 
Zoon is. Hij is de Messias, de door God gezalfde Koning. Hoe kunnen 
we deze dag een Goede Vrijdag noemen? Dat kan alleen als we kijken 
naar het doel van Zijn sterven. Kan sterven dan een doel hebben? Ge-
woonlijk is sterven een gevolg, namelijk van de zonde. Daardoor is de 
dood in de wereld gekomen. Maar Zijn dood heeft een doel, juist 
omdat Hij niet gezondigd heeft en daarom niet zou hoeven te sterven. 
Nee, Hij stierf voor onze zonden. Dat doel is allang voor die tijd 
aangegeven. In de eerste boeken van de Bijbel kunnen we al zien, dat 
er een dier als offer nodig is, dat sterft in de plaats van degene, die ge-
zondigd heeft. Jesaja vergelijkt Hem met een lam, dat ter slachting 
wordt geleid. Hij zal het schuldoffer worden, dat onze zonden op Zich 
neemt. Jesaja geeft aan, dat Hij de straf voor onze overtredingen zal 
dragen. Als we dat zo zien, wordt deze dag een goede, een in-
drukwekkende dag. 
 
Boek Job 
Zoals u weet, hebben ds Jan Jonkman en ds Hans Végh het boek: “Het 
schaakspel om de mens. Job” geschreven. 
Op 10 (en 17) maart, begin van de Lijdenstijd lagen er in de drie de 
kerken intekenlijsten. Een boek kost Naf 35,-, en Naf 5,- bestemd voor 
de Wijkkerk. Bij het afrekenen bij Copymiri kreeg ik ze voordeliger, 
omdat ik er 60 kocht voor alle 3 kerken. Ik betaalde Naf25,- per boek 
en de  kerk krijgt niet Naf 5,- maar Naf 10- per boek. Masha danki 
lieve mensen, voor het kopen van een boek. 
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Centrale Kerkenraad 

Van de preses 
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blijven waarmaken. Er is een ding wat God niet kan doen en dat is on-
waarheden verkondigen. God is dezelfde God van gisteren, vandaag en 
morgen. Zijn beloftes zijn daarom ook standvastig en voor eeuwig gel-
dig. “Het Schaakspel om de mens. Job” echt een boek dat het lezen 
waard is.  
 
De derde heugelijke gebeurtenis vond plaats op zondag 3 maart 2019 
in de Ebenezer Church. Tijdens een bijzondere dienst op die zondag, 

waarbij ook het Laatste Avondmaal werd 
gevierd, werd zr. Yvonne Isidora-Gumbs 
middels een plechtige ceremonie dispensatie 
verleend om de sacramenten in de Ebenezer 
Church, in afwezigheid van een dominee 
voor deze wijkkerk, te verrichten. Het be-
sluit van de Centrale Kerkenraad welke 
voorafging aan deze ceremonie kan be-
schouwd worden als zijnde historisch aange-
zien zr. Yvonne hiermee de eerste VPG Le-
kenpredikant is aan wie deze dispensatie 
verleend is. Wij wensen zr. Yvonne het al-
lerbeste toe in deze nieuwe fase van haar 
aan de Heer toegewijde leven. 

 
Aan het vierde hoogtepunt in maart, te weten de afscheid van Rev. 
Leander Warren zal in de VPG-Nieuws van mei 2019 aandacht worden 
besteed. 
 
Tenslotte. Op het moment van publicatie van deze april 2019 editie 
van het VPG Nieuws zitten we in de lijdenstijd. Voor protestantse 
christenen staat deze tijd symbool voor de 40 dagen vasten door Jezus 
Christus in de woestijn, voordat Hij zijn openbare bediening begint. 
Gedurende Zijn vastenperiode weerstond Hij de verleiding van Satan. 
De vastentijd is een plechtige viering die op Aswoensdag begint en on-
geveer zes weken later eindigt. De laatste week van de vastentijd cul-
mineert in de Heilige Week, waarin verschillende diensten ook plaats-
vinden in de drie VPG wijkkerken. De Goede Week markeert de krui-
siging en begrafenis op Goede Vrijdag, gevolgd door de opstanding van 
Jezus op Paaszondag. De vastentijd 
wordt beschouwd als een tijd van spiri-
tuele reflectie, terwijl we ons hart voor-
bereiden op het offer van Christus en 
het geschenk van Goede Vrijdag. De 
focus ligt op bekering.  
 
Het zich onthouden van het eten van vlees op Goede Vrijdag wordt 
door sommige christenen nog steeds beschouwd als een erkenning van 
de nog oudere traditie van vasten tijdens de vastentijd. De traditie van 
vasten wordt soms gebruikt om iets anders (niet aan het eten gerela-
teerd) in ons leven tijdens de vastentijd op te geven, als een spirituele 
oefening. Ik zou hier graag willen verwijzen naar 1Petrus 5: 6- "Verneder 

u daarom, onder 
Gods sterke hand, 
dat Hij u te zijner tijd 
op kan tillen." Ik 
wens u en uw ge-
liefden een vredige 
vastentijd gevolgd 
door een fijne Pa-
sen.  
 

 
Hieronder volgen een tweetal toespraken welke verband houden met 
twee van vorengenoemde evenementen in de afgelopen maand maart. 
Be good & Be Blessed.  
  
M.vr.gr. 
  
Br. Ralph L. James 
 

Nos tambe por apliká grasia na abundansia. Trata hende nèchi, maske 
nan no meresé. No paga malu ku malu pero paga bèk ku bon pa malu. 
Ora nos faya, bisa sòri sinseramente. Col. 4:6 ta siña nos papia desente 
i ku rèspèt. 
 
Nos tin ku transformá nos mente di pichíri pa abundansia. Ora nos 
logra, nos lo ripará kuantu nos a pèrdè i ta pèriendo dor di NO atendé 
ku abundansia. Ora nos logra, nos lo diskubrí e enorme goso ku e men-
talidat di abundansia ta produsí. 
E ta algu pa eksperensiá ! No purb’é, hasi’é ! 

Vervolg Meditatie van pagina 5 

Beste lezers, broeders en zusters in Christus, leden van de VPG, conti-
nu vinden er in de loop van de maand naast de Kerkdiensten en andere 
reguliere activiteiten in een van onze drie wijkkerken, ook andere bij-
zondere gebeurtenissen plaats. Dit was ook het geval in de afgelopen 
maand maart. In deze bijdrage aan het VPG Nieuws van april 2019 wil 
ik even stil staan bij drie bijzondere evenementen welke plaats vonden 
in maart. Allereerst vond op 1 maart j.l. de herdenking plaats van de 
geboortedag van Zr. Jeanette Kroes 90 jaar geleden! Deze bijzondere 
gebeurtenis vond plaats tijdens een goed bezochte dienst in de Emma-
kerk in aanwezigheid van familie leden, vrienden en kennissen. De 
dienst werd opgeluisterd met muziek van twee zeer bekende Curaçao-
se pianisten t.w. de heer Randal Corsen en de heer Norman Moron. 

Na de dienst werd de jarige getrakteerd op 
typische Surinaamse muziek en op een heerlij-
ke verjaardagstaart en lekkere versnaperingen. 
Kortom, het was zeer terecht dat onze zr. Jea-
nette op zo’n feestelijke wijze in het zonnetje 
werd gezet. Pabien zr. Jeanette en nog vele 
jaren in goede gezondheid met zegeningen in 
overvloed van Boven. 
 

 
De tweede belangrijke activiteit welke plaats 
vond in de maand maart was de presentatie 
van het boek geschreven door ds. Jan Jonk-
man en ds. Hans Végh getiteld “Het 
Schaakspel om de mens. Job”. Een zeer 
interessant boekwerk waarin wordt uitgezet 
hoe Job ondanks het vele tegenspoed welke 
hij moest verduren toch God trouw bleef. 
He boek biedt voor ons als christenen het 
perspectief dat zolang wij trouw blijven aan 
Gods woord, Hij zijn beloftes aan ons zal 
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Toespraak preses VPG Br. Ralph L. James. 
N.a.v. 90 jarig verjaardag zr. Jeanette Kroes 

Emmakerk, Rio Canario, Willemstad, Curaçao 

Broeders en zusters dames en heren, een hele goede avond. Enkele 
dage geleden werd ik gevraagd door zr. Jet Baank om namens de Cen-
trale Kerkenraad van de VPG enkele woorden tot u te richten tijdens 
deze bijzondere avond welke in het teken staat van de viering van de 
90 ste verjaardag van zr. Jeanette Kroes. We kennen allemaal de bij-
zondere positie welke zr. Baank in deze kerk bekleedt. Dus toen zr. Jet 
mij vermanend toespraak: "Hou het kort!" moest ik eraan geloven, ook 
al is zij jaren lang geen yùfrou di skol meer! Ik zal in ieder geval mijn 
uiterste best proberen te doen. 
  
Wan boeng Neti Sisa Jeanette nanga yu pikien, Elton, Ruth 
nanga Jeanine. Goede avond zr Jeannette en kinderen. Ik groet jul-
lie. Een bijzonder kenmerk van jou zr. Jeanette is dat jij je niet door 
omstandigheden laat beletten of uit het veld laat slaan om voor jouw 
Heer en Kerk achter de piano of orgel te gaan zitten en ons te trakte-
ren op mooi  muziek. Dit doet me denken aan een gezegde: Geloof is 
licht zien met je hart, terwijl je ogen alleen duisternis zien. Sommigen 
van ons zullen ons nog de afscheidsdienst herinneren  van wijlen jouw 
echtgenoot wijlen de heer Waldi Kroes. Het was op zich een trieste 
gelegenheid, maar desondanks besloot je toch achter de orgel te gaan 
zitten om zo God te loven en te prijzen voor het lange leven welke jij 
en jullie kinderen met hun vader,  jouw echtgenoot, samen hebben mo-
gen delen. Dat noem ik sterk geloof in en dankbaarheid voor de goed-
heid van God! Ook tijdens de afscheidsdienst van jouw moeder zat jij 
achter de orgel als teken van dankbaarheid voor het leven van jouw 
moeder. Wat een moed en geloof! 

De vraag die bij mij opkomt is, waar haal jij de energie vandaan om 55 
jaar lang achter de orgel en piano te zitten? Het antwoord wat mij be-
treft is dat je deze energie put uit de eindeloze energiebron genaamd 
de heer Jezus Christus! Dit lezen we in Filippenzen 4:13: “Ik kan alle 
dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.” Als wij jouw jarenlange 
belangeloze muzikale ondersteuning van de VPG en in het bijzonder 
jouw optreden als organiste/pianiste van de wijk Emma in beschouwing 
nemen,  zou het niet goed mogelijk zijn om jou een echt passende ge-
schenk aan te bieden ter gelegenheid van jouw 90ste verjaardag. Elk 
geschenk zou feitelijk te kort schieten en kan alleen daarom beschouwd 
worden als een symbolische uitdrukking als blijk van waardering voor 
jouw jarenlange inzet in en ten behoeve van van jouw geliefde Kerk. 
Ik vertrouw dan ook dat jij in deze geest dit geschenk zal aanvaarden 
welke ik jou aanbied namens de Emmakerk en de VPG. Achter dit ge-
schenk gaat heel veel liefde en waardering schuil voor jou. We djie 
Masra tangie fu ala den yarie, 90 yarie. (Wij danken de Heer voor al 
die jaren, 90 jaren). Sorgoe boeng djie yu srefi (zorg goed voor je-
zelf) Soso Blessie.  Sa kon! (Wees Gezegend). 

proevingen - mogelijk zelfs juist vanwege onze beproevingen. Het lijden 
zal nu eenmaal deel blijven uitmaken van ons aardse leven. De vraag is 
waar zoeken we dan als gelovigen naar antwoorden voor het waarom 
van en waar richten wij ons op voor het vinden van troost voor ons 
lijden? Het Woord Gods biedt ons vele handreikingen om ons lijden 
draaglijk te maken. Zie ook Johannes 1 verzen 2 tot en met 4. Be-
schouw het als pure vreugde, mijn broeders en zusters, [a] wanneer je met 
allerlei soorten beproevingen wordt geconfronteerd, 3 omdat je weet dat het 
testen van je geloof doorzettingsvermogen produceert. 4 Laat doorzettings-
vermogen zijn werk afmaken, zodat je volwassen en compleet bent en niets 
te kort komt”. 
 
Het mooie van het verhaal van Job is dat aan het eind van zijn aardse 
leven God hem meer terug gaf dan al hetgeen dat hij verloren had. Zo 
is onze God. De God van immense liefde. De God van agape (liefde). 
Laat het Gods Woord dan ook de basis blijven voor het voeden van 
onze gedachten en zo ons geloof in de Almachtige steeds verder laten 
doen groeien.  
Namens de Centrale Kerkenraad van de Verenigde Protestantse Ge-
meente Curaçao wil ik ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh hartelijk be-
danken voor het schrijven van dit boekwerk. Door het lezen van dit 
boek blijft het eeuwen oude verhaal van Job actueel, ook in onze digita-
le tijd. Ik beveel dit boek dan ook van harte aan alle drie wijkkerken. 
Het biedt veel waardevolle stof ter bespreking, vooral tijdens gespreks-
groepen en in Bijbellessen. Ik wens iedereen veel leesplezier. Be good 
& be blessed. 

Maritza Bakhuis in haar tuin 

Signeersessie 
“Het Schaakspel om de mens. Job” 

Toespraak preses VPG Br. Ralph L. James 
T.g.v. het aanbieden van het boek 
“Het Schaakspel om de mens. Job” 

Goede morgen Broeders & Zusters in Christus, Jobs leven is er één 
die de algemene vraag oproept: "Waarom gebeuren er trieste dingen met 
goede mensen?" Het is de eeuwenoude en moeilijk te beantwoorden 
vraag. Maar wij als gelovigen weten dat God altijd de controle heeft 
over alles, wat er ook gebeurt er gebeuren geen toevalligheden - er 
gebeurt niets bij toeval. Jobs ervaring leert ons dat we vaak nooit ach-
ter de specifieke reden voor het waarom van het lijden zullen komen, 
maar we moeten vertrouwen op onze soevereine, heilige, rechtvaardi-
ge God. Gods wegen zijn perfect en daarom kunnen vertrouwen op 
alles wat Hij doet of toestaat. 
Als we op God blijven vertrouwen, Hem blijven gehoorzamen en Hem 
blijven loven en prijzen, zullen we God vinden temidden van onze be-

Op 24 maart jl. vond er na de dienst in de Emmakerk een signeersessie 
plaats. De auteurs van het boekje “Het schaakspel om de mens. Job”, 
ds. Jan Jonkman en ds. Hans Végh, signeerden het boekje waarna het 
uitgereikt werd. Zie foto. 
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It is my privilege and honor to pay tribute to Rev. Warren and Sister 
Audrey. Both have been faithful in their service to God, the Church 
and community. It is our Prayer and hope where ever you go and 
whatever you do that God will be with both of you and guide your 
footsteps and they will be a blessing, to God be the Glory. 
Reverend you are a faithful man of God, unselfish with time as you 
routinely fellowshipped with the sick and shut ins. Your spiritual lead-
ership will truly be missed in our church community. 
Thank you for being our Pastor for the past 13 years and being honest 
and true to God’s word and a kind and dedicated moral humble serv-
ant of God. 
With the Gospel you have comforted us in times of sickness and trou-
ble and at the death of loved ones. You have provided leadership and 
guidance for us in the spirit of Christ. You have challenged us with the 
Gospel mission in your work. You have helped us to mark our direc-
tion and encouraged us on our way. Together we have served the 
Lord in this church in common devotion to the Gospel. 
Both You and Sister Audrey a Pastor’s wife in the true sense of the 
word have served the Ebenezer community faithfully for 13 years. Both 
of you are now leaving our midst as you retire and take up a new 
phase of your ministry and life.  
 
During your tenure we have taken note of a number of significant 
achievements in your quest of service to God and humanity. 
 
I take great pleasure in summarizing some of these activities in which 
you were very involved and supportive of during the past 13 years. 
 
As it relates to all church auxiliaries, the backbone of the church you 
have demonstrated keen, dedicated and faithful service to ensure a 
smooth operation within the church. Throughout the years the focus 
remained on the youth helping them to create more awareness of 
God. 
 
After a period of being dormant with the departure of Rev. Dr. Neville 
Smith, the founder of the then United Men’s group you were able  to 
reactivate this Group we know today as the Ebenezer Men’s Fellow-
ship, sometime in 2008.  
 
In this group you played a very significant role as the spiritual leader, 
for which we are very grateful for.  
You have always demonstrated a keen interest in a smooth running of 
the church always reminding and encouraging church board members 
of their responsibilities as such and often making reference to the blue 
paper! ‘’Helpful Advice for Elders/Deacons Concerning Worship’’ 
You were very instrumental and played a significant role in reviving the 
endowment fund after being dormant for a while. 
Being part of the Ministerie you fulfilled the position as chairman of 
that body several times and thus being the representative in the Cen-
tral Church Board. 
You represented the United Protestant Church in the Curacao Coun-
cil of Churches for quite a while and lately you were the chairman of 
that body. Being the chairman afforded you the opportunity to meet 
regularly with the Governor and the cabinet of ministers to discuss and 
advise on matters of mutual interest relevant to our community. 
Recently you represented the UPC at the Caribbean Latin America 
Ecumenical Officers meeting in Buenos Aires Argentina and hosted by 
the World Council Churches. You gave full support and encouraged 
the UPC to maintain its membership of the WCC. You were very in-
strumental in encouraging the UPC to become more involved and in 
the establishing a better and meaningful relationship with Canacom as 
well from which we are plucking the fruits today.  
You stood at the cradle of the Margarita Elisah Hodge Foundation af-
fectionately known as the Ms. Lee Foundation when this was estab-
lished with the purpose of being the outreach arm of the Ebenezer 
Church. You showed keen interest and gave full support and meaning- 
full advice in the functioning of the foundation. You gave full support in 

Ebenezer article continued from page 7 (Ebenezer Church) 

acquiring the church bus and demonstrated a keen interest in its oper-
ation.  
You and sister Audrey will be missed at this year’s Islands Rally and 
Sunday School Song festival in which you both were the driving forces 
and very instrumental in the past success and not to forget our annual 
fish fry and fundraising bbq flea market. We will remain with fond 
memories on how it used to be before outsourcing the fish fry.  
The Linda Soup kitchen continued to receive much attention by up-
grading the area to what it is today. Both you and Sister Audrey took 
care of the weekly purchase of the necessary items. 
The Wesley Hall was expanded with a new board room, the Sister 
Ethlyn Balborda room, affording privacy for the Minister and the 
Church Board. 
Ebenezer obtained its own church flag. 
An ancillary staff was appointed to take care of periodical maintenance 
of the church property. 
  
The special worship and praise services held here at Ebenezer in 
recognition of educational professionals, the national protection agen-
cies and pastor’s appreciation are very much appreciated. 
So Rev. and Sister Audrey in view of all the above mentioned, we can 
justly say that you both are leaving behind what was achieved during 
these past 13 years and therefore will be considered as the Warren’s 
legacy the years ahead. 
For that purpose the Church board with the full support of members 
of the planning committee has decided to expose that legacy in the 
form of a photo which will be hung in the Wesley Hall next to the 
founder of the Ebenezer Church, the Late Rev. Obediah Obed Antho-
ny. Congratulations!! 
 
The Ebenezer congregation wishes to express words of thanks and 
appreciation for your faithful and dedicated service to Christ Mission 
here on Curacao and your willing humble Spirit and exemplary leader-
ship to all of us. 
We wish you and Sister Audrey safe travels as you return to your 
home country and may the Good Lord continue to bless, guide and 

Vervolg van pagina 11 (Emmakerk) 

Heel mooi! Daarna nog 12 boeken besteld. Zo gaat het altijd, de bel-
angstelling komt achteraf. 
 
Jongelui 
Hoe is het met jullie? De paasvakantie komt eraan; dat betekent, dat 
jullie voor je tweede echte rapport werken. Ga ervoor! Doe je best, 
je kan nog best een puntje erbij krijgen. Succes! Geniet van je 
paasvakantie!  
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CANACOM 
(Caribbean & North America Council for Mission) 

YAM 2019 Workcamp 

Engelen 
Weet u, dat er nog engelen tussen ons in leven? Op een zondagmor-
gen kreeg zr Jeanette Kroes het orgel niet aan de praat. Gelukkig heb-
ben we nog een vleugel; en kan ze ook daarop spelen. 
De volgende morgen belde ik de wonderdokter of te wel engel op en 
vertelde mijn verhaal. Eigenlijk komen ze met z’n tweeën, één engel is 
technisch en de ander is muzikaal, dat vult elkaar goed aan. Ik kon er 
maar eentje bellen, want de muzikale engel had een probleem met zijn 
ribben. De technische engel was toch bereid langs te komen. En u weet 
hoe het gaat? Als je bij de tandarts zit, is de pijn weg. Raar, maar waar! 
Dus die technische engel loopt naar het orgel, speelt erop en ja hoor; 
Het geen Jeanette niet voor elkaar kreeg, hij speelde een eind weg. 
Gelukkig maar, probleem opgelost! Wat een engel al niet kan. Uitleg: 
de technische engel: br. Johan v Eenennaam; de muziekengel: br. Jan 
Koolhaas. Hij is gelukkig weer opgeknapt, kan alweer naar de kerk 
komen. Hartelijk dank engelen! 
 
Een wonder 
Weet u, dat zr. Jeanette Kroes op 1 maart de 90 heeft gehaald ? En 
hoe!! Nog vol energie. 
Toen ze 80 werd, vroeg haar zoon Elton:” Mama, je bent nu 80, ga je 
nú stoppen met spelen?”Haar antwoord was:” Stoppen? Waarom? De 
Heer zal zeggen wanneer ik moet stoppen”. Goed zo zus Jeanette! Laat 
de Heer je Leidsman zijn. Je bent in goede handen. 
 
Afscheid 
Onze ds. Hans Végh gaat ons na 11 jr verlaten. Op 1 mei vliegt hij te-
rug naar Nederland. Op zondagmiddag  28 april om 17u is de af-
scheidsdienst. Domi, dank u wel voor al uw arbeid en energie in de 
Jaren, dat u bij ons was. Wij zullen u missen. Het ga u goed! Tur kos 
bon! Bendishon, Salú! U gaat de luxe van uw pensioen in. Lekker bezig 
blijven, niet teveel rusten, want Rust geeft Roest! 
 
Tip 
Houdt u de aanvangstijden en de kerk goed in de gaten, opdat u niet 
voor een dichte deur komt te staan. Dat is altijd jammer, als u net naar 
de kerk wilde gaan. 
 
Gelukkig! na de Goede Vrijdag, komt Pasen; Pasku di Resurekshon; 
En we zingen: De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja! 
Voor alle lezers Un Bon Pasku, Gezegende Paasdagen! 
Namens de Kerkenraad, Henriette (Jet) Baank. 

Na 16 jaar zal het ‘Young Adults in Mission Workcamp’ voor de twee-
de keer op Curaçao worden gehouden. Dit kamp wordt georganiseerd 
door CANACOM in samenwerking met de VPG.  
 
Van 22 juli t/m 31 juli 2019 zullen ongeveer 40 deelnemers tussen de 
18 – 30 jaar en verschillende predikanten en leiders verblijven in het 
bezinningscentrum EMAUS te Soto. 
Het thema van het kamp is dit jaar “What does the Lord require of 
me?’ – Micha 6:8 
 
In het ‘VPG Nieuws’ van mei 2019 zult u en jij meer hierover lezen. 
 
Farida Da Costa Gomez, 
VPG/CANACOM 
 
After 16 years the ‘Young Adults in Mission Workcamp’ will be held 
for the second time in Curaçao. This camp is organized by CANA-
COM in co-operation with the VPG.  
 
From July 22 – July 31, 2019 about 40 participants between the age of 
18 – 30 years and several ministers and leaders will stay at the Retreat 
Center EMAUS in Soto. 
The theme of the Camp is “What does the Lord require of me?” – 
Micah 6:8 
 
In the ‘VPG-News’ of May 2019 you will read more about YAM 2019 
Workcamp. 
Farida da Costa Gomez, 

Jeanette genietend van haar feest Jeanette met Randal, een oud-leerling 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-
bels, kleding, huishoude-
lijke artikelen, linnengoed 
enz. over? De diaconie kent 
mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Telnr 510 4753 

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 

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

Wij verhuren bij onze woning apparte-
menten voor vakantieverhuur en bieden 
deze graag aan voor uw familie. 
 

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 

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 

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

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitge-
voerd 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. 

Een cadeautje voor me-
zelf ... om te vieren Met 
Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-
start ! Op een zaterdagochtend 
komen we bijeen: samen ‘zitten’ 
- wie weet ‘ontdekken’ van iets 
waarvan je je niet zo bewust 
bent.  Het uitwisselen van ge-
dachten; stilte-momenten; oefe-
ning ‘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 aange-
meld; 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 

At right a picture of the Watermelon Group of the Ebenezer Church 

Nog Hulp in de huishouding nodig? 
Drie middagen in de week;  
van 16 u - 18 u, 19  
U kan ook. Bellen naar Zr. Lolita 
Breeveld; tel 7373182 


