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Om een antwoord op die vraag te geven is het be-
langrijk om te weten welke gemeenten traditioneel 
zijn. Of in dit geval beter gezegd, wat vinden wij, of 
ik wat traditionele gemeenten zijn. Traditionele ge-
meenten zijn volgens mij gemeenten die vastgeroest 
zitten in gewoontes, tradities zo u wilt, en niet be-
reid zijn deze los te laten. En dat is jammer want 
het zijn vaak gewoontes die bij de jeugd niet aan-
slaan. Zij vindt de diensten saai en daardoor onaan-
trekkelijk, uiteraard. In een tijd waarin de keuze van 
alternatieve gemeenten steeds groter wordt, is het 
makkelijk een traditionele gemeente de rug toe te 
keren en het bij een andere gemeente te gaan pro-
beren. Hierdoor verlaat een groot deel van de 
jeugd, niet zelden vergezeld 
van wat oudere gemeentele-
den, de traditionele kerken. 
Een stervende gemeente ach-
ter zich latend.  
 
Is er na zo’n negatieve schets 
nog wel hoop voor traditio-
nele gemeenten. Ja en nee. 
Nee wanneer zij zich aan 
haar tradities vast blijft klam-
pen en ja wanneer zij de be-
slissing neemt om de oude 
gewoontes, zeker de ge-
woontes die niet Bijbels zijn, 
de rug toe te keren en aan verandering te gaan 
werken. De gemeente trekt haar traditionele jas uit 
en trekt een nieuwe jas aan. Eén traditionele ge-
meente minder dus.  
 
Maar hoe doen we dat? Moeten we een kerk voor 
iedereen worden en voor alle smaken iets te bie-
den hebben. Nee, dat gaat nooit lukken en resul-
teert zeer zeker in een gemeente waarin niemand 
zich echt  thuis voelt. Ik geloof dat we zuinig moe-
ten zijn op onze oudere gemeenteleden en daar-
naast veel meer open moeten staan voor jongeren. 
Hierbij zullen we de jongeren in verschillende leef-
tijden moeten indelen, zonder daar harde leeftijds-
grenzen voor te hebben.  
 

Allereerst moeten er gemeenschappelijke Bijbelse 
geloofsovertuigingen worden vastgesteld. Er is in het 
verleden bij gemeenten die verandering wilden om 
de leegstroom tegen te gaan te vaak gekozen voor 
verschillende uitleggen van de Bijbel en zodoende 
werd er, omwille van verschillende opvattingen, wa-
ter bij de wijn gedaan. Hierdoor ontstonden niet- 
Bijbelvaste gemeenten. Dit is uiteraard niet wat we 
willen. 
De “grootste gemene deler” van geloofsopvattingen 
waarbij iedereen zich goed voelt, is niet alleen on-
Bijbels, maar is de gemeenste en meest misleidende  
manier van kerk zijn. Velen, zo niet allen zullen op 
deze manier veroordeling niet ontkomen. 

 
Hoe dan wel? 
Hoe kunnen gemeentes die 
vroeger traditioneel waren en 
waarschijnlijk nog lang traditi-
oneel genoemd zullen wor-
den, toch kunnen groeien? 
Laten we het er eerst over 
eens worden hoe het beslist 
niet moeten doen. Hier volgen 
de acht ziektekenmerken van 
een gemeente: 
 
1. Onduidelijkheid 
Er is geen norm voor predi-

king en onderwijs, het Bijbels gezag is losgelaten. 
 
2. Inconsequentie 
In vorming en toerusting of gebrek eraan, er is wel 
iets maar onsamenhangend. 
 
3. Gebrekkig leiderschap 
Spanning in het leiderschap of een verkeerde vorm 
van leiding, bevoegdheden en afspraken. Een scheve 
of onevenwichtige verdeling van bedieningen en ver-
antwoordelijkheden. 
Een of twee leiders hebben vele bedieningen naar 
zich toegetrokken en de meesten doen weinig. Niet 
openstaan voor andermans ideeën, waardoor er 
weinig animo is van anderen om mee te helpen. 
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 Kan een traditionele gemeente groeien? 
 

Br. Hanco de Lijster 
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Redactioneel 
Beste lezers,  
 
Voor u ligt de september editie van ons kerkblad. Ook in deze editie 
weer nieuws van de drie wijken. De meditatie over “Angelnan” is 
verzorgd door br. D’arcy Lopes. Van de Fortkerk is er een interessant 
verslag van de restauratie van het uurwerk van de Kerktoren. 
Het voorpagina artikel is door mij geschreven naar aanleiding van 
gesprekken die ik met ds. Jan Douwe van ‘t Zand heb gevoerd. Ik hoop 
hiermee gemeenteleden aan het denken te zetten over manieren om 
kerk te die de groei, op meerdere onderdelen van het kerk zijn, binnen 
onze VPG te bevorderen.  
Ook in deze editie het we een aantal artikelen van de Wereldraad van 
Kerken opgenomen. 
 
We kunnen nog steeds nieuwe redactieleden gebruiken. Wilt u 
meehelpen met het correctiewerk, geef u dan op. Mijn telefoonnr is 
510 4753.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Hanco de Lijster. 

Vervolg op pagina 5 

4. Structurele zwakte 
Gebrek aan duidelijke procedures en richtlijnen, controle, rapportage, 
uitgaven. Een zwakke organisatie zonder dat iemand ingrijpt. 
Vrijwel zelfstandige groepen of individuelen die los van het officiële be-
leid hun eigen gang gaan. 
 
5. Formalisme 
Dingen doen omdat ze nu eenmaal zo horen, ongeacht het resultaat. 
 
6. Gebrekkig overleg 
Geen visionair geloof dat mensen samen in actie brengt, maar individua-
lisme dat maakt dat iedereen zijn of haar eigen visies nastreeft, wat ver-
lammend werkt. Een wijkkerkenraad die niet voldoende duidelijkheid 
verstrekt aan de gemeente. 
 
7. Verkilling 
De verhoudingen zijn koel, maar niet gespannen, de leden hebben wei-
nig gemeenschappelijk en weinig en slechts oppervlakkig contact. 
 
8. Apathie 
De gemeente treedt nauwelijks naar buiten. Buitenstaanders krijgen 
weinig aandacht. In getuigenis noch dienst toont de gemeente dat ze er 
is. 
 
We moeten ons behoeden voor deze acht ziektekenmerken en ons 
volledig richten op onderstaande groeikenmerken. 
1. Inspirerende samenkomsten (erediensten) 
2. Hartstochtelijk geloofsleven 
3. Liefdevolle relaties 
4. Groeizame kringen 
5. Nood gedreven evangelisatie 
6. Toerustend leiderschap 
7. Gavengerichte taakvervulling 
8. Doeltreffende structuur  
 
Dit zijn acht groeikenmerken die het resultaat zijn van een onderzoek 
uitgevoerd in meer dan 70.000 kerken in gehele wereld. Het plan van 
aanpak dat is samengesteld aan de hand van dit onderzoek is succesvol 
gebleken in vele gemeenten. 
 
In het eerste “brainstorm” gesprek dat ik met ds. Jan Douwe had kwa-
men deze groeikenmerken ter sprake. We hebben ze getoetst aan de 
Emmakerkgemeente en zagen vele mogelijkheden. Ik ben ervan over-
tuigd dat deze aanpak bij de wijkkerkenraad van de Emmakerk in goede 
aarde zal vallen en kijk ernaar uit om samen met de wijkkerkenraad en 
de voltallige Emmakerkgemeente hieraan te gaan werken onder leiding 
van de Heilige Geest. Ik verheug me op een gemeente waarin oud en 
jong in harmonie kerk zijn. 

Meditatie—Angelnan 
Bro. Dárcy Lopes 

Rev. 5 : 11 + 12 
“Mientras mi tabata mira, mi a tende stem di numeroso angel rondo di e 
trono i di e sernan i di e ansianonan; nan tabata miles i miles, si miónes i 
miónes i nan tabata grita duru ‘E lamchi ku a keda matá, ta digno di risibí 
poder, rikésa, sabiduria i forsa, onor, gloria i alabansa’”. 
 
Angelnan ta e mensaheronan selestial di Dios. 
Nan ta spiritu, ku tarea pa Adorashon i Alabansa  -  Protekshon  - 
Gueriyero 
Tin solamente 2 nòmber di angel menshoná den Beibel: Michael i Ga-
briel (Daniel, Hudas, Rev.). 
 Angelnan ta ehekutá instrukshon di Dios manera E ta deseá segun 
obedensia total. 
Adorashon i Alabansa 
Angelnan ta glorifiká i bendishoná Dios kontinuamente. Nan tin ala-
bansa pa Dios ketu bai pa tur kos. 

Ps. 103 – ‘Alabá Señor, boso, su angelnan, sernan tan fuerte i podero-
so, ku ta ehekutá su mandamentunan skuchando loke E ta manda’.   
Protekshon 
Angelnan ta protehá nos segun deseo i tambe instrukshon di Dios. 
Tin masha hopi testimonio di hende ku a eksperensiá yudansa i 
protekshon di angelnan sin sa ku ta angel. 
Gueriyero 
Angelnan ta mashá poderoso i fuerte (Mat., Daniel, Rev.)  
 
Tin orden i hirarkia. Tin angel mas fuerte ku otro, basá riba poder i 
outoridat. 
Angelnan no ta aparesé  pa loko tur kaminda, unda ku ta. 
Nan ta operá segun instrukshon di Dios, punto. 
Nan NO ke pa nos adorá nan, nan ta prohibí esaki mesora. ‘Adorá i 
glorifiká Dios SO’ !!! (Rev. 19) 
Angelnan por move den shelu, pero tambe na tera. 
Nan por transformá nan mes komo hende (Lot) 
 
Den Testament Bieu i den Testament Nobo nos por lesa di angelnan i 
nan trabou: 

- Un angel ta pará na entrada di Paraiso 
- Nan tabata presente kantando na nasementu di Hesus 
- Na boutismo di Hesus nan tabata ei 
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Wij bieden u de gelegenheid om VPG-
Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 
 
Op deze manier kunnen we flink bespa-
ren op de maandelijkse kosten van NAf 
2000,—. 
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws 
elektronisch te ontvangen, meldt u dan 
aan door het zenden van een e-mail met 
uw naam en huidig postadres naar de 
redactie via e-mail adres: 
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw 
VPG-Nieuws in kleur. 

 

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

VPG Nieuws (News) via Email Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

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

  

 
Zondag 16 september  

Bijbelgenootschap Karibisch Nederland 

Collectes 

September 2019 

zo. 1    Lucas / Lukas / Luke         14:1-14 
ma. 2  Prediker / Predikador / Ecclesiastes    3:16-4:17 
di. 3     Filemon / Filemon / Philemon      1-25 
wo. 4   Psalmen / Salmonan / Psalms       139:1-23 
do. 5  Deuteronom. / Deuteronom. / Deuteron.  30:1-20 
vr. 6  Jeremia / Yeremías / Jeremy       18:1-17 
za. 7   Lucas / Lukas / Luke         14:15-35 
zo. 8    Prediker / Predikador / Ecclesiastes    5:1-9 
ma. 9   Prediker / Predikador / Ecclesiastes    6:1-12 
di. 10  Lucas / Lukas / Luke         7:1-7 
wo. 11   Lucas / Lukas / Luke         7:36-50 
do. 12   Lucas / Lukas / Luke         8:1-15 
vr. 13   Lucas / Lukas / Luke         8:16-25 
za. 14  Numeri / Numbernan / Numbers     21:1-9 
zo. 15  Lucas / Lukas / Luke         15:1-10 
ma. 16   Lucas / Lukas / Luke         16:1-18 
di. 17  Psalmen / Salmonan / Psalms       113:1-114-8 
wo. 18 Prediker / Predikador / Ecclesiastes    7:1-18 
do. 19   Prediker / Predikador / Ecclesiastes    7:19-8:1 
vr. 20  I Timotheus / 1 Timoteo / 1 Timoteo    2:1-7 
za. 21  Lucas / Lukas / Luke         5:27-39 
zo. 22   Prediker / Predikador / Ecclesiastes    8:2-17 
ma. 23 Prediker / Predikador / Ecclesiastes    9:1-18 
di. 24    Prediker / Predikador / Ecclesiastes    10:1-20 
wo. 25 Prediker / Predikador / Ecclesiastes    11:1-12:14 
do. 26  Jeremia / Yeremías / Jeremy       32:1-15 
vr. 27  I Timotheus / 1 Timoteo / 1 Timoteo    6:6-21 
za. 28  Lucas / Lukas / Luke         16:19-31 
zo. 29   Daniel / Daniel / Daniel        10:1-11:2a 
ma. 30 Daniel / Daniel / Daniel        12:1-13 

di. 1     Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  1:1-22 
wo. 2   Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  2:1-22 
do. 3  Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  3:1-24 
vr. 4  Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  3:25-45 
za. 5   Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  3:46-66 
zo. 6    Lucas / Lukas / Luke         17:1-10 
ma. 7   Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  4:1-22 
di. 8  Klaagliederen / Lamentash. / Lamentations  5:1-22 
wo. 9   Psalmen / Salmonan / Psalms       110:1-111:10 
do. 10   2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings      5:1-19a 
vr. 11   2 Koningen / 2 Reinan / 2 Kings      5:19b-27 
za. 12  I Tomotheus / 1 Timoteo / 1 Timoteo    2:1-13 
zo. 13  Lucas / Lukas / Luke         17:11-19 
ma. 14   Psalmen / Salmonan / Psalms       66:1-20 
di. 15  Jeremia / Yeremías / Jeremy       31:23-40 
wo. 16 Genesis / Génesis / Genesis       32:9-32 
do. 17   Psalmen / Salmonan / Psalms       119:89-104 
vr. 18  Lucas / Lukas / Luke         1:1-14 

Oktober 2019 
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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 16.00 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 
  
  14-09  br. Hanco de Lijster 

  21-09  zr. Sylvian Pinedo 

  28-09  br. D’arcy Lopes 

  05-10  br. Hanco de Lijster 

  12-10  zr. Sylvian Pinedo 

  19-10  br. D’arcy Lopes 

  26-10  ds. J.D. van ‘t Zand 

  02-11  br. Hanco de Lijster 

  09-11  zr. Sylvian Pinedo 

 

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 
 
01-09 ds. J.D. van ’t Zand, Startdienst 
08-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand 
08-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand,  
  VPCO Startdienst,  17.00 uur 
15-09 br. Hanco de Lijster 
22-09  ds. Jan Douwe van ‘t Zand 
29-09 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
06-10 ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA) 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
01-09 ds. Ben Hengeveld 
08-09  ds. Ben Hengeveld 
15-09 ds. Ben Hengeveld 
22-09  ds. Ben Hengeveld 
29-09 ds. Ben Hengeveld 
06-10 ds. Ben Hengeveld (HA) 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
01-09  Rev. Y. Isidora (HC) 
08-09  Bro. L. Brodie 
15-09 Worship Service of praise led by   
  Youth  & Children  
15-09 Women’s Group Tree of Hope Evening 
  at 5.00 p.m.  
22-09  Worship Service of Bible Study &  
     Church Meeting 
  LP. Y. Isidora-Gumbs   
29-09 Rev. Y. Isidora  
06-10 Rev. Y. Isidora (HC) 
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Op 22 augustus 2019 vierden Willem en 
Gabriella van der Meulen hen 50 jarig hu-
welijks jubileum. Hun gouden jubileum. Ze 
hebben één dochter en twee kleindochters.  
Br. Willem heeft in het verleden veel ge-
daan voor de Fortkerk. Het is weliswaar 
lang geleden, maar sommige dingen vergeet 
je nooit. Zoals die keer dat Willem alle 
lampen van de Fortkerk heeft gepoetst. 
Hartelijk dank daarvoor Willem. 
 
Namens de redactie van harte gefeliciteerd en nog vele jaren in goede 
gezondheid toegewenst. 

Vervolg Meditatie van pagina 2 

22 August 2019 
A group of United Nations experts together say that coun-
tries have an important role to play in promoting religious 
tolerance and cultural diversity and that they can do this by 
promoting and protecting human rights, including freedom 
of religion or belief. 
“We welcome the decision of the UN to designate 22 August as the 
international day to commemorate the victims of acts of violence 
based on religion or belief,” said the experts for the day which occurs 
on the same day this year as the World Council of Churches-led 
Thursdays in Black. 
“This is a great opportunity to raise awareness about religious intoler-
ance, and violence and discrimination against anyone 
based on their religion or belief.” 
The experts urged States to step up their efforts to 
combat intolerance, discrimination and violence against 
people based on religion or belief, including against 
members of religious minorities and people who are 
not religious. 
Their comments come in a statement marking the first 
International Day Commemorating the Victims of Acts 
of Violence Based on Religion or Belief on 22 August: 
They singled out any distinction, exclusion, restriction 
or preference based on religion or belief which has the 
effect of nullifying or impairing the recognition, enjoy-
ment or exercise of human rights and fundamental 
freedoms on an equal basis. 

50 jarig huwelijksjubileum 

These, they said, would amount to religious intolerance and discrimi-
nation. 
“We have observed violence in the name of religion around the world 
perpetrated by States and non-state groups leading to discrimination, 
persecution, arbitrary arrests or detention, enforced disappearances, 
sexual violence and killings of many people based on their religion or 
belief,” they said. 
Victims have included religious minorities, individuals who are not reli-
gious, LGBTI persons, children and women who face many forms of 
discrimination and gender-based violence. 
“We stress that religion or belief should never be used to justify dis-
crimination,” said the experts. 
As populism has become a trend in the political and social arena, it has 
fostered many forms of hatred against those who are viewed as for-
eign or simply different, they said. 
“Fundamentalism is on the rise across the world’s major religious tra-
ditions, posing a threat to many human rights.” 
The experts said, “It is incumbent on States to ensure that religions or 
beliefs are not used to violate human rights, and to combat religious 
extremism – which are a threat to many human rights, while adhering 
to international norms.” 
 
Source: www.oikoumene.org/en/press-centre 

UN day on violence victims 
Stresses religious tolerance 

- Durante tentashon di Hesus tambe 
- Na morto i resurekshon di Hesus 
- Ora Hesus a bai shelu 

 
Angelnan lo kompañá Hesus komo gueriyero ora e regresá den su 
ehersito poderoso. 
Bo sa ku angelnan ta kanta gloria tur biaha ku un alma haña salbashon ? 
Bo sa ku angelnan ta kompañá nos ora nos ta adorá i glorifiká Señor ? 
Den iglesia nan ta kanta sam sam ku kor. 
Nos ta programá pa bira MAS ku angel despues. 
Nos ta destiná pa bira famia di Dios, angelnan nò ! 
Pues nos lo tin tur nan podernan i nan debernan i mas. 
 
Esaki ta origen di nos siguiente tópiko ku lo trata un otro grupo di an-
gel. 
Lo ta interesante i importante pa analisá i komprondé e impliksashon. 
Ban sigui e ehempel di e angelnan i konfia i obedesé Dios tur ora i bou 
di tur sirkumstansia. 
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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 
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520 3015 
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Sis. S. Busby 
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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 
 

Bro. Dennis Martina 

will be given shortly. We trust we can get young leaders to help with 
the outreach work of the foundation.  For more information call Sis 
Carla at 518-5468 or Sis Farida at 526-1566. 
 
Ebenezer Men’s Fellowship 
The Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) will continue it’s activities for 
the last part of this year. In the meetings member will take turn in pre-
senting a Biblical or general topic and this will be discussed in the 
meeting. The outreach activities are moving with the help of other 
partners. Also, the yearly dinner lecture, where we give thanks to our 
sponsor’s is planned for October 2019. 

Church bazar July 2, 2019 
On Tuesday July 2nd, we held our annual Ebenezer’s Bazar & food 
sale. The food was very tasty and delicious as usual. Most of the bazar 
items were sold. We thank once again 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 period, the Ebenezer Men’s Fellowship conducted 
the Worship Service on July 14th. The speaker Bro. Locksley Brodie 
had a very inspiring message “Are you listening” A challenge to com-
mitment.  On July 21st Bro. Hanco de Lijster reflected on “Being full, 
or fulfilled with the Holy Spirit”.  Thanks to Bro. Brodie and Bro. de 
Lijster.   
 
Vacation Bible School 
The vacation Bible school took place from the 8 to19 of July 2019. Pas-
tor Yvonne Isidora officially opened the activities with some well-
chosen words and Prayer. The topic on this occasion was the 10 com-
mandments taken from Exodus 20: 1-17 adapted for the kids. 1. Put 
God First, 2 No fake Gods, 3 Respect God’s name, 4 Respect God’s 
day of rest, 5 Respect your parents, 6 Do not kill people, 7 Respect 
marriage, 8 Do not steal, 9 Do not lie, 10 Do not be jealous. A nice 
program was put together for the 42 children ages 4 to 12 years old. 
They learned the commandments with simple and playful examples 
from the leaders, most of them young adults offering their time to 
help the children. On July 15 the different groups did a presentation of 
what they learned in a creative way. On July 12th the children visited 7 
Boka, on July 17th they visited Amazonia and received information of 
the different kind of monkeys, birds, snakes, reptiles etc., July 17 was 
movie day and July 18th sport day. July 19th was the last day of the vaca-
tion Bible school for the children from 4 to 7 years. The chairman of 
the United Protestant Church Bro. Ralph James and Reverend Douwe 
van ‘t Zand and their spouses were present. The older children partic-
ipated in a “speurtocht”/ exploration walk which was prepared by the 
leaders. After that they camped in the Obed Anthony Hall until the 
next day. The children enjoyed all the activities. Thanks to the leaders, 
Sis Carla, Nana, Milla, Chichi, Caprice, Maiquiria, Gloria, Sheena, Nis-
cha, Niorely, and Bros. Shaerion, Nigel and Branford. 
 
Miss Lee Foundation 
The activities of the Miss Lee Foundation resumed in the middle of 
August. The afterschool classes will be evaluated. The sewing classes 
started in August and music lessons will begin in September.  The 
computer classes will resume in October. We also plan an information 
session about crime prevention and home security, more information Canacom representative note during Sunday service 

Annual bazar on July 2nd 
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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 

Address: Oranjestraat 111 

Ebenezer Church Activities 

Ebenezer Church program September-October 2019  

September 2019 
Sunday       1st       Holy Communion Service led by Rev.  Y. Isidora- 
                                              Gumbs 
Sunday        8th      Worship Service of Praise led by Br. L. Brodie 
Tuesday      10th        Church Board Meeting  
Wednesday 11th  Bible Study & Prayer Meeting  
Thursday     12th   Soup Kitchen 
Sunday        15th    Worship Service of praise led by Youth & Children 
Sunday        15th    Women’s Group Tree of Hope Evening at 5.00 p.m. 
Wednesday 18th    Bible Study & Prayer Meeting  
Thursday     19th    Soup Kitchen 
Sunday        22th    Worship Service of Bible Study & Church Meeting 
                       led  by Rev. Y. Isidora-Gumbs 
Wednesday  25th   Bible Study & Prayer Meeting  
Thursday      26th   Soup Kitchen 

Sunday         29th   Worship Service in Recognition of Service of Natio-

                       nal Protection Agencies (Police, Prison, Fire) (in  

                       Papiamentu) led by Rev. Yvonne Isidora-Gumbs 

 

October 2019 
Sunday         6th     Holy Communion Service led by LP. Y. Isidora-
Gumbs 
Tuesday       8th     Church Board Meeting 
Wednesday  9th     Bible Study & Prayer Meeting  
Sunday        13th    Worship Service led by LP.  D. Lopes 
Wednesday 16th    Bible Study & Prayer Meeting  
                       Visit to Sick & Shut-in Members 
Thursday     17th    Soup Kitchen 
Sunday        20th    Worship Service led by Men’s Fellowship 

                       Sunday School Song Festival at 5.00 p.m. 

81st birthday celebration of Sis. Bryan 

Celebrating their birthday during Sunday  service 

Vacation Summer school 
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
Zr. A. R.M. Petrona 
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Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
Verslag renovatie uurwerk Fortkerk 
door  Henk Pasman, augustus 2019 

In augustus 2018 werd ik door de heer Joop Snel, Voorzitter stichting 
Behoud Fort Kerk, gevraagd, of ik wilde kijken naar het torenuurwerk, 
aangezien de wijzers niet meer de juiste tijd aangaven. 
Bleek na onderzoek dat het aandrijfmechanisme volledig vast zat en 
niet meer te repareren was. 

In het begin moest er iemand om 
de paar dagen de zolder op om 
het gewicht te hijsen. Dit is later  
vervangen door een motoraan-
drijving die het gewicht automa-
tisch  omhoog trok. 
In alternatief B is het oude uur-
werk verplaatst naar het museum 
en de gewichtsaandrijving geëlimi-
neerd. 
Hiervoor in de plaats, waar het 
oude uurwerk stond, een mo-
tordrijfwerk aangebracht, die de 5 
wijzers met de bestaande aandrijf-
stangen op tijd zet. 

1996 

Eerst even terug in de tijd.  

In juni 1996 (23 jaar geleden) 

werd ik benaderd door wijlen de 

heer Japa Beaujon, met het ver-

zoek advies uit te brengen over 

het niet meer functionerende 

torenuurwerk uit 1766, gemaakt 

door de klokkenmaker Dirk v.d. 

Meer uit Amsterdam. 

Ik heb de firma Koninklijke Eijs-

bouts hierover benaderd, de 

specialist in torenuurwerken. 

Op 25 juni 1996 hebben zij een 

advies (zie laatste twee pagina's) 

uitgebracht en is er gekozen 

voor alternatief B. 

Na voorleggen van het probleem van het vastzittende en niet meer te 
repareren motordrijfwerk, heeft de firma Eijsbouts de volgende oplos-
sing aangeboden: 
“Hierbij onze aanbieding, er zijn meer mogelijkheden, maar dit lijkt ons 
beste en goedkoopste oplossing, in de bijlage tekening drijfwerk, schet-
sen opstelling en handleiding computer. 
De  5 bestaande uurwerken hebben allen alleen een uurwijzer. 
Wij stellen voor de complete oude aandrijving met alle tandwielen te 
verwijderen en 5 nieuwe drijfwerken te plaatsen met een stuurcompu-
ter. 
Wij zullen onze standaard drijfwerken I261 toepassen waarvan enkel 
de uur as wordt aangesloten. 
Deze drijfwerken zijn met klemmen te bevestigen. 
  
Voor de aandrijving van het uurwerk in de kerk een motordrijfwerk 
I261 met speciale lagering plaatsen met de as naar beneden. 
De bestaande wijzer vastzetten op de as van de aandrijving. 
Voor de 4 uurwerken in de toren 4 afzonderlijke motordrijfwerken 
I261 
Voor aandrijving van de uurwerken een Tempora computer met GPS 
antenne”. 

Verwijderen en plaatsen in museum 
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Plaatsen vier nieuwe motoraandrijvingen in de toren  en  één in  het 
plafond van de kerk. 

De werkzaamheden bestonden uit: 

 Verwijderen  alle mechanische aan-
drijvingen 

 Plaatsen van 5 wijzermotortjes 

 Plaatsen van een nieuwe hamer 

 Installeren apparatuur: computer, 
GPS unit, bedrading 

Functioneren van het systeem: 
De computer ontvangt het GPS signaal van de satellieten rond de aar-
de en daarmede de juiste tijd. 
De computer zet dit signaal om in pulsjes per minuut, die gestuurd 
worden naar de 5 motortjes, waardoor de urenwijzer steeds 1 mi-
nuut opschuift. 
De computer  stuurt ook de hamer aan en deze kan worden inge-
steld, bv elk uur de hele slagen van het betreffende uur. Dit is nu inge-
steld op één hamerslag op elk heel uur. 
Als de spanning /stroom uitvalt, dan onthoud de computer de laatste 
stand en geeft  automatisch het aantal achtergebleven pulsjes door 
aan het wijzerplaatmotortje, zodat de wijzer weer de juiste tijd aan-
geeft. 

Ondervonden problemen: 

 Computer en GPS unit aangesloten op een bestaand Europees 
rond stopcontact, uitgaande dat dit een 220 volt stopcontact zou 
zijn. De computer deed het niet, maar de GPS unit wel. Na on-
derzoek bleek het geen 220 volt te zijn maar 127 volt. De GPS 
unit was universeel tussen 90 en 240 volt, maar de computer was 
alleen voor 220 volt. Vandaar dat de GPS het wel deed en de 
computer niet. Stopcontact gewijzigd naar 220 volt. 

 Om de 4 wijzers van de toren te bevestigen op het nieuwe mo-
tortje moet eerst de stang en wijzer losgemaakt worden. Hier-
voor moet de wijzerplaat naar binnen gedraaid worden. 

Bij de noord-wijzerplaat ging dit prima, echter bij de oost-wijzerplaat 
brak deze af en een stuk marmer viel naar beneden  op de dakpannen, 
tot  een stukje de bovenkant van een geparkeerde auto  bij de buren    
beschadigde. 

Tevens bleek er scheuren te 
zitten in deze marmeren 
plaat. 
Daarnaast bleken de bouten 
waarmee de plaat vastge-
houden werd op het houten 
frame volledig verroest te 
zijn. Alle bouten  vervangen 
door rvs. 

Er  moesten vervolgens nog twee marmeren platen naar binnen ge-
draaid worden,    echter was de vraag of deze ook zouden afbreken? 
De oplossing was echter wachten op het plaatsen van een steiger om 
de toren te controleren op scheuren, ontstaan bij een lichte aardbe-
ving. Iemand anders  heeft vervolgens op de steiger de buitenkant te-
gen gehouden. 
Toen de steiger er stond konden we de twee overgebleven marme-
renplaten van Zuid en West naar binnen draaien. Bij  de zuid-plaat 
werden ook scheuren geconstateerd en moest deze vernieuwd wor-
den. Uiteindelijk zijn er  twee marmeren platen vernieuwd. 

Volgend probleem kwam om de hoek kijken bij de wijzerplaat in het 
plafond. Deze bleek in het verleden van multiplex gemaakt te zijn en 
volledig opgegeten door witte mieren. 

Vervolgd op pagina 14 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

gen? Accepteer het en geniet van Hem. Daarom bestaan we toch 
– om God te eren en eeuwig van Hem te genieten.  

 
4. De kerk is er voor de wereld. De kerk is een heel bijzondere 

groep mensen op aarde, omdat ze niet bestaat voor zichzelf. De 
kerk bedient hoop aan de wereld, en laat aan de wereld zien dat 
het ook anders kan. Een levend organisme waar mensen niet ego-
ïstisch zijn. Waar mensen zich onzelfzuchtig inzetten om de we-
reld een beetje mooier te maken. Een plek waar iedereen wel-
kom is en waar er oog is voor de noden van de wereld. Een plek 
waarvan er een uitstraling uitgaat van warmte en enthousiasme 
en levenskracht. Een gemeenschap van heiligen waardoor de we-
reld een stukje hemel kan zien.  

 
5. Zoek eenheid in verscheidenheid. Ieder mens heeft zijn eigen 

persoonlijkheid, gaven en roeping hier op aarde. Maar we zijn 
allemaal doordrenkt van dezelfde Geest. God openbaart zich dus 
in ieder mens op een unieke manier. Het is lasterlijk om te den-
ken dat iedereen zoals ik moet zijn of denken. Daarmee doen we 
God tekort. We moeten dus de ander hoger achten dan onszelf, 
en Gods werk in zijn leven prijzen. Ook al is het niet de manier 
waarop wij zijn gemaakt. Gods grootheid wordt juist duidelijk in 
de verscheidenheid. Dit betekent dat er geen ruimte is voor 
trots. Trots of hoogmoed is inderdaad de oerzonde. Overwin je 
trots, respecteer elkaar en geef elkaar de ruimte om anders te 
zijn dan jij. Nederigheid en bescheidenheid bouwen de eenheid 
en onderlinge liefde. 

 
6. Geen dualisme. Alles in het leven is geestelijk. Heel ons leven, 

sport, ontspanning, werk, studie, kerk, kring en wat dan ook nog 
meer, zijn geestelijke taken. Alles staat in het licht van geloof. 
Onze ware eredienst is immers om onszelf als levende en heilige 
offers in dienst van God te stellen. Dus, laat je leven nooit in 
twee stukken uiteenvallen. Ken Hem in alles wat je doet, en Hij 
baant voor jou de weg. Laten we integer zijn. Dat betekent, één 
mens. Hetzelfde op zaterdag en zondag en de rest van de week. 
Ons geloof moet in ons leven van iedere dag duidelijk zijn. 

 
7. Wees op je hoede voor emotionaliteit, maar ook voor koud for-

malisme. Om je geloof op emoties te bouwen, is gevaarlijk. Emo-
ties zijn tijdelijk. Ze gaan op en neer. Wanneer je verwacht om 
altijd de nabijheid van God te voelen, word je al snel teleurge-
steld. Het is mooi om een keer of misschien vaker Gods nabij-
heid te voelen, maar dat is geen bewijs van zijn nabijheid en zeker 
geen grond voor jouw geloof. De vaste grond van ons geloof is 
het Woord van God en zijn beloften. Aan de andere kant is ge-
voel niet iets om vermeden te worden. Gevoel hoort bij een re-
latie. Laten we hierin zoeken naar balans. We kunnen niet koud 
en formeel met God omgaan, maar ook niet emotionalistisch en 
zweverig.  

Uit de Zandbak  
Dit is voor het eerst dat ik iets schrijf in de VPG Nieuws. Onbekend 
voor mij, maar ook onbekend voor jullie als lezers. Dus ik zal me even 
voorstellen. In het kort, want ik praat niet graag over mezelf. Ik ben een 
kind van God, dat is mijn identiteit. Ik ben 53 jaar al een bewoner van 
de aarde en een burger van de hemel. Geboren en opgegroeid in Zuid-
Afrika, getrouwd met Annalize. Twee dochters, woonachtig in Neder-
land. Ik mag God al ruim 28 jaar met vreugde dienen als predikant. Em-
makerk is de vijfde gemeente die ik bedien.  
Nu zou je kunnen vragen, waar staat deze man voor? Wat kunnen we 
van hem verwachten? Dat is een moeilijke en tegelijk interessante 
vraag! Ik kan daar heel veel over schrijven, want daar heb ik veel over 
te zeggen. Ik heb het uiteindelijk kunnen beperken tot deze 10 dingen 
die ik persoonlijk erg belangrijk vind: 
 
1. Leef uit genade. Dat we leven, dat we ademen, is alleen maar ge-

nade. Dat God van ons houdt en ons wil gebruiken, is onvoor-
stelbare genade. Dat er ook maar één goed woord uit mijn mond 
komt is genade. Dat we gered zijn en daarbij nog worden be-
loond, is genade op genade! Mogen we onze verwondering over 
Gods onbeschrijfelijke genade nooit kwijtraken. Wanneer we 
verwonderd zijn over de genade van God, worden we zelf ook 
genadig naar elkaar toe. En dan sluit het iedere vorm van hoog-
moed uit. We zijn nederig en zachtmoedig. 

 
2. Lees de Bijbel principieel. De Bijbel is in de eerste plaats bedoeld 

door God om ons iets van Hem te laten zien (Godsopenbaring). 
Wie Hij is, wat Hij deed, wat Hij doet en nog zal doen. Daar le-
zen we over in mensentaal. Maar er is meer. De Bijbel geeft ons 
richtlijnen voor ons leven. Dan wordt het ingewikkelder. De 
twee rovers aan weerskanten van Jezus zijn in dit geval wettisis-
me en liberalisme (vrijzinnigheid). Neem als voorbeeld de op-
dracht dat we elkaar moeten begroeten met een heilige kus (5 
plaatsen in het Nieuwe Testament, zoals Romeinen 16). Wettisis-
me zegt dat dit de enige manier is waarop gelovigen elkaar ooit 
mogen groeten. Liberalisme zegt dat het alleen maar geldt voor 
eeuwen geleden, en wij kunnen het negeren. Principieel de Bijbel 
lezen betekent dat we het principe (elkaar hartelijk begroeten) 
serieus nemen en het aanpassen aan onze cultuur van vandaag.  
De vorm waarin we het gieten, verschilt tussen de verschillende 
culturen op aarde.  

 
3. Omarm het mysterie van God. God is veel en veel groter dan we 

ooit kunnen bevatten. Accepteer dat en probeer niet precies uit 
te vogelen hoe alles werkt. God is onbegrijpelijk, eeuwig, alomte-
genwoordig. Wat Hij doet gaat boven ons begrip uit. Hoe zijn 
uitverkiezing werkt terwijl wij een vrije keuze hebben, snappen 
we bijvoorbeeld niet. Ook niet dat geloof een gave en opdracht 
tegelijk kan zijn. Wat moeten we met zulke onbegrijpelijke din-
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8. Houd van God en doe wat je wilt. Dat zijn woorden van Augus-
tinus. De liefde is de volle uitvoering van de wet. Wanneer je 
van iemand houdt, wil je hem of haar respecteren en helpen en 
dienen. Regels om dit af te dwingen zijn niet nodig. Als we van 
God houden, willen we Hem graag gehoorzamen. De dwang van 
de wet is niet nodig, maar eerder is de wet een welkome aanwij-
zing van hoe we Hem lief kunnen hebben. Het geloof gaat om 
een liefdevolle relatie met de levende God. 

 
9. Preken maken geen discipelen. Erediensten ook niet. Ik houd erg 

veel van preken. Maar een preek maakt van niemand een disci-
pel. Preken moeten inspireren, informeren en soms ook irrite-
ren. Maar we moeten nooit verwachten dat een preek of een 
dienst op een zondag het enige geestelijke voedsel kan zijn voor 
een gelovige. Geen lied of preek of dienst maakt van iemand een 
discipel van Jezus, ook al kan het je inspireren of informeren of 
zelfs irriteren. Nee, alleen discipelen maken discipelen. Daarom 
is het essentieel tijd door te brengen in kleine groepen met an-
dere discipelen, zodat we elkaar kunnen trainen en coachen. 

 
10. Ik ben niet belangrijk. Ik ben maar een instrument, een dienaar 

van Christus. Mensen mogen van mij houden, of niet. Dat maakt 
mij niet uit. Het enige wat ik belangrijk vind, is dat mensen meer 
van Jezus gaan houden. Erkenning en status zijn dingen die van 
geen enkel belang zijn in het Koninkrijk van Christus. Het enige 
wat van belang is, is dat we Hem kennen en dienen. Ik ben zeer 
allergisch voor macht en manipulatie in de kerk, voor mensen 
die belangrijk zijn in hun eigen ogen en in de ogen van kerkleden. 
Mag God ons allen de gezindheid van een dienaar geven, zoals 
Jezus die ook had! 

 
Ik zou nog veel meer dingen kunnen noemen die ik belangrijk vind, 
maar ik volsta hierbij. Zo kunnen jullie als lezers een kijkje krijgen in 
mijn hart, in wat mij motiveert. Mogen we op dit eiland meer en meer 
Gods Koninkrijk zichtbaar maken! 
JD van `t Zand 

Doordeweekse  activiteiten 
Catechisatie begint op 3 september om 19:00 in de consistorie van de 
Emmakerk. Iedereen is welkom! Meld je aan voor gewone catechisatie 
of belijdeniscatechisatie bij ds. JD van `t zand 
Op woensdagavonden gaan we om de week een Bijbelstudie / zang /
gebedsavond houden. De eerste avond is op 11 september. Thema’s 
worden op de zondagen voorafgaand aan de woensdagen bekend ge-
maakt. Dit gebeurt in de consistorie. Iedereen is welkom. 
Op donderdagavonden worden diverse cursussen aangeboden. We 
starten met een alpha cursus. Dit is een cursus voor twijfelaars en 
nieuwe en jonge gelovigen. Deze cursus duurt 11 weken en een half 
weekend. We hebben nog mensen nodig die willen helpen met organi-
seren, en die willen inschrijven.  En als je je alvast wilt opgeven, doe dat 
gerust bij JD van `t Zand. De avonden beginnen met eten en zijn erg 
leerzaam. Deze cursus vindt plaats in de pastorie, Kaya Mozart 7. 
Op woensdagochtenden, eens in de maand, willen we een ouderen 
ochtend houden. Dit vervangt de maandagochtenden. Meer informatie 
hierover volgt nog.  
Groeten 
JD van `t Zand 

Toespraak Intrededienst ds. J.D. van ‘t Zand 
Br. Ralph James, Preses 

Genodigden, Broeders en Zusters in Christus, dames en heren, bon 
nochi. 
De Centrale Kerkenraad van de VPG heet U Dominee Jan Douwe en 
Zr. Annalize van ’t Zand Bon Bini op ons Dushi Kòrsou. Wij zijn ervan 
overtuigd dat u allebei uw verblijf hier op ons eiland als zeer warm 

zullen ervaren, in figuurlijke en soms zelfs in letterlijke zin.  
Een ding kan ik jullie alvast verklappen: aan culturele diversiteit, is er 
beslist geen gebrek, zelfs in onze relatief kleine Curaçaose Protestant-
se Gemeente. Het is juist deze culturele diversiteit die kenmerkend is 
voor de VPG. Dominee van ‘t Zand, U aanvaard uw ambt in onze Ge-
meente juist op een moment dat Curaçao zich voor grote uitdagingen 
geplaatst ziet. Diverse sociaal maatschappelijke en financieel economi-
sche vraagstukken komen op ons af en die vragen allemaal onze onver-
deelde aandacht. Als VPG geloven wij dat wij ons als een Kerk niet 
afzijdig mogen houden en onverschillig moeten staan tegenover de 
samenleving waar wij deel van uitmaken, anders schieten wij tekort in 
onze Missie om barmhartigheid te tonen m.n. ten aanzien van het wel-
zijn van de zwakkeren in onze samenleving. Dit betekent dat waar no-
dig en waar mogelijk wij als Kerk een helpende hand moeten blijven 
uitsteken, zeker ten behoeve van de zwakkeren in onze gemeenschap 
Naast de ontwikkelingen welke zich afspelen rondom de VPG, is bin-
nen onze Kerk ook een proces gaande waarbij vragen gesteld worden 
zoals; welke visie en missie moeten de basis vormen voor de VPG 
richting toekomst? Welke rol moet onze Kerk spelen in onze verande-
rende gemeenschap anno 2019 en in de komende decennia en hoe 
moeten wij ons als Kerk daartoe organiseren?  Wat onderscheidt ons 
van andere geloofsovertuigingen en wat typeert onze identiteit? Het is 
in ieder geval helder en duidelijk dat de huidige basis van de VPG, na-
melijk een Koninklijk Besluit getekend door wijlen koning Willem de I 
niet meer van deze tijd is. 
 
Als we het hebben over vernieuwing van onze Kerk dan moeten wij 
daarbij gebruik maken van alle talenten binnen onze Kerk. Dat bete-
kent het inzetten van zowel onze senioren alsook onze jongere leden. 
Ook in de Bijbel lezen we hoe God gebruikt maakt van de talenten van 
zowel senior personen zoals een Sarah en een Abraham alsook jonge-
ren zoals een Maria en een Esther. Als we het hebben over vernieu-
wen dan moet ik ook denken aan een uitspraak van de wijsgeer Socra-
tes. Die zei: “The secret of change is to focus all of your energy, 
not on fighting the old, but on building the new.”  
 
Anders gezegd vernieuwen en veranderen waar nodig en nuttig, be-
houden wat nodig en zinvol is. Ook de Bijbel is een voorbeeld hoe het 
oude zich verenigt met het nieuwe. Het Nieuwe Testament weer-
spreekt het Oude Testament niet maar vloeit hieruit voort en bouwt 
hier verder op. Bij het veranderen en vernieuwen van de VPG moet 
steeds voor ogen worden gehouden hoe wij de eenheid in verschei-
denheid binnen de Kerk op alle niveaus kunnen optimaliseren. Eén van 
de bindende factoren binnen de VPG is en moet blijven het Geloof in 
één GOD als Schepper van Hemel en Aarde en het aanvaarden van 
Jezus Christus als DE enige Weg naar de GOD van Abraham, Isaac en 
Jacob. Daarbij moeten liefde en verdraagzaamheid voor elkaar steeds 
de boventoon voeren. Dit is wat God van ons verwacht zoals in Micha 
6:8 staat geschreven. 
Dit alles gezegd hebbende speelt bij het zoeken van nieuwe dominees 
van onze wijken steeds een belangrijke rol hoe onze nieuwe herders 
ons in het veranderingsproces zouden kunnen bijstaan. Bij het analyse-
ren van de Cv’s van de diverse sollicitanten viel die van ds. Jan Douwe 
van ’t Zand meteen op. In de eerste oriënterende gesprekken met 
hem werd al snel duidelijk dat zijn profiel uitstekend paste bij wat ge-
zocht werd voor de wijk Emmakerk. In de daaropvolgende gesprekken 
met ds. van ’t Zand werd de informatie vermeld in zijn CV bevestigd. 
Het ging hierbij vooral om de volgende kenmerken:  
Veel ervaring met Prediking, het onderrichten, pastoraal werk, leider-
schap, evangelisatie en het ontwikkelen van strategie. Verder, het mo-
biliseren, onderrichten en het stimuleren van de jeugd. Ds. van ’t Zand 
komt over als logisch denkend en als een origineel en creatieve den-
ker. Hij is erg enthousiast over nieuwe theorieën en ideeën. Hij is be-
dreven en gedreven om ideeën om te zetten in duidelijke en begrijpe-
lijke taal. Hij is rustig en gereserveerd.  Verder is hij inspirerend, open-
hartig en assertief. Kortom ds. van ’t Zand voldoet helemaal aan het 
profiel van de dominee naar wie we uitkeken. 
Wat weten we verder van ds. Jan Douwe van ’t Zand? Ds. van ’t Zand 
is de jongste van vier kinderen. Zijn oudere broer is ook predikant. 
Ook zijn oudste zus is getrouwd met een predikant.   Als we deze 
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Centrale Kerkenraad 

Boodschap van de preses 

September 2019 VPG NIEUWS 

Dominee Jan Douwe van ’t Zand. Het was een hele mooie en 

Gezegende VPG Dienst die zich afspeelde in een geheel gevulde 

Emmakerk. Hoogtepunten van de Dienst waren de Bevestiging van ds. 

van ’t Zand en de Boodschap die hij bracht. Centraal in zijn preek was 

zijn reactie op 

de vraag van 

wijlen C.S. 

Lewis: “Was 

Jesus a liar, a 

lunatic, or 

Lord?”   

Als we kijken 

n a a r  d e 

discipelen van 

Jezus dan 

moeten we 

constateren 

dat zij geen 

van allen 

academisch onderricht waren. Zij hadden allemaal verschillende 

karakters en achtergronden. Het enige dat zij gemeen hadden was dat 

zij allen tijdens Pinksteren gevuld werden met een en dezelfde Heilige 

Geest. De gepassioneerde wijze waarop onze nieuwe dominee zijn 

preek bracht raakte zeker alle aanwezigen in de overvolle Emmakerk 

en bevestigde dat het besluit van de Centrale Kerkenraad van de VPG 

om ds. Jan Douwe van ‘t Zand als predikant te bevestigen zeer terecht 

was. 

M e t  h e t 

uitspreken van 

zijn preek bleek 

overduidelijk dat 

ds. van ’t Zand 

zoals we in het 

Engels zeggen: 

“He is clearly 

filled with the 

Holy Ghost and 

he is really on 

Fire for the 

Lord .” Deze 

herder verbergt 

zijn liefde voor 

en afhankelijkheid 

van de Heer 

Jezus niet onder stoelen en banken, maar praat daar openlijk, 

enthousiast en overtuigend over. Dit doet mij denken aan wat 

geschreven staat in Romeinen 1:16 “Voor dit evangelie schaam ik 

mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, 

voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken”. 

Onderstaand is een weergave van de toespraak welke ondergetekende 

heeft uitgesproken tijdens vorengenoemde intrededienst. Ter afsluiting 

wens ik alle lezers, Broeders en Zusters in Christus een Gezegende 

maand september toe. Be good & Be Blessed. 

Br. Ralph L. James 

 

De toespraak van br. Ralph James tijdens de intrededienst van ds. Van 

‘t Zand in afgedrukt op pagina 11 in de Emmakerkrubriek. (Red.) 

 

Beste mensen. Bij het lezen van deze editie van de VPG Nieuws ligt de 

schoolvakantie alweer een paar weken achter de rug. Onze 

schoolgaande kinderen en onze jongeren die een studie volgen zijn 

inmiddels met de nodige energie en positivisme weer aan de slag 

gegaan. Wij wensen alle kinderen en studerende jongeren veel wijsheid 

en doorzettingsvermogen toe in het komend school c.q. studiejaar. 

Moge jullie allemaal continu de aanwezigheid van de Heilige Geest 

voelen en ervaren en moge Hij jullie constante compagnon zijn tijdens 

jullie studie en ook daarna. Ook wens ik de ouders en verzorgers van 

onze kinderen en jongeren veel sterkte toe in jullie zware 

ondersteunende taak.  

Alhoewel de maand juli voor velen een vakantie maand was, bleven de 

VPG en haar wijkkerken door draaien. Immers Godszaken moeten 

doorlopend en onophoudelijk doorgaan. Het gaat hier om b.v. de 

kerkdiensten, bezoeken van zieken, afgifte van voedselpakketten aan 

behoeftigen etc. etc. In de maand juli vond de jaarlijkse YAM-

bijeenkomst dit jaar op Curaçao plaats met de VPG als gastheer. 

Wellicht zal zr. Farida Da Costa Gomez elders in deze editie van de 

VPG Nieuws hier verder over uitwijden. 

Een andere zeer belangrijke gebeurtenis welke plaatsvond in de maand 

juli was de Intrededienst op zondag 7 juli van onze kersverse nieuwe 

Installatie van ds. Jan Douwe van ’t Zand door Interim Pastor zr. Yvonne 

Ds. Jan Douwe van ’t Zand tijdens zijn preek.  

Ds. Jan Douwe van ’t Zand en zr. Annalize van ’t Zand 
krijgen een bosje bloemen aangereikt uit handen van de 

voorzitter van de Wijk Emmakerk, zr. Jet Baank. 
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Bijbel ons wel over de rust die God de mens gunt. God gunt de mens 
rust omdat Hij weet dat de mens dat nodig heeft. God heeft zelf gerust 
na zes dagen Scheppingswerk, en net zo mag de mens ‘op adem ko-
men’. Ervaring heeft geleerd dat echt tot rust komen uiteindelijk niet 
plaatsvindt zonder een nieuwe ontmoeting met God. Als we op vakan-
tie gaan of zijn, dan moeten we ook de tijd nemen voor God en juist 
de vrije tijd voor een deel gebruiken om persoonlijk dichter bij God te 
komen. Het echte ontspannen is wanneer wij ook komen tot Hem, 
Die gezegd heeft: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, en Ik 
zal u rust geven.” (Mat. 11:28). Het Engelse woord voor vakantie is 
“Holidays”. Letterlijk betekent dat: ”Heilige dagen”. Dagen die we 
hooghouden, dagen waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Zo heb-
ben we rust en zo houden we vakantie om straks weer uitgerust aan 
het werk te kunnen gaan met nieuwe inzichten en ideeën.   
 

 
 
Ik hoop van harte dat alle kinderen met hun ouders/verzorgers volop 
zullen genieten van de vakantie en dat onze kinderen in augustus hele-
maal uitgerust het nieuwe schooljaar zullen starten met hernieuwde 
energie voor het schooljar 2019-2020.  
 
De maand mei was voor ons als VPG van groot belang. Vorige maand 
ging de Regering van Curaçao namelijk akkoord met de indienstname 
van twee VPG-dominees, in beide gevallen voor een periode van drie 
jaar. Het betreft hier de indienstname van ds. Jan Douwe van 't Zand 
t.b.v. de wijk Emmakerk en ds. Jacob Kikkert voor de wijk Fortkerk. 

                                                                       
Ds. Jan Douwe van ’t Zand                                     Ds. Jacob Kikkert 
.  
De Centrale Kerkenraad van de VPG wil van deze gelegenheid gebruik 
maken om de leden van de Beroepingscommissie hartelijk te bedanken 
voor hun werkzaamheden in deze. Blijft nog de zoektocht naar een 
VPG-predikant voor de wijk Ebenezer Church. Wij bidden dat wij erin 
zullen slagen om in de niet te verre toekomst ook een dominee aan te 
trekken voor laatstgenoemde wijk. 
 
Rest mij nog om eenieder fijne maanden juli en augustus toe te wen-
sen. Moge Gods Zegen op ons allen rusten.  
 
Br. Ralph L. James 

achtergrondinformatie vergelijken met die van de pas vetrokken ds. 
Hans Vegh dan bespeuren we een zekere consistentie en continuïteit in 
de voorgangers van de wijk Emma. Ook ds. Vegh komt nl. uit een fami-
lie waar een zekere affiniteit voor de roeping om predikant te zijn 
sterk aanwezig was. Ds. van ‘t Zand komt uit, wat beschouwd kan wor-
den, als een vrij normaal gezin.  
 
Hij is gelukkig opgegroeid en was een echt buitenmens als kind. In zijn 
tijd als student ontmoette hij zr. Annalize. Hij vroeg haar ten huwelijk 
tijdens een gezellige samenkomst net op het moment dat ze een koekje 
in haar mond had. Waarschijnlijk dacht ds. van ’t Zand toen, dat met 
een mond vol is het moeilijk praten, dus wie zwijgt stemt toe! Het 
echtpaar van ’t Zand heeft twee volwassen dochters die allebei in Ne-
derland wonen. Ds. van ‘t Zand houdt van de natuur. Zijn favoriete 
sport is cricket. Ook houdt hij van wandelen. Ds. van ‘t Zand is een 
goede luisteraar. Hij heeft als missie om iedereen dichterbij Jezus te 
brengen. Zijn favoriete gezegde is: ”Alles komt goed.” Tot zover enige 
informatie over onze nieuwe domi verkregen uit een doorgaans zeer 
betrouwbaar en welingelichte bron. 
Ds. Jan Douwe, moge God Almachtig u bijstaan tijdens uw verbintenis 
aan de VPG en moge Hij u Rijkelijk Zegenen als de nieuwe voorganger 
van de Wijk Emmakerk.  

Dames en heren, Broeders en Zusters, hartelijk dank voor uw 

aandacht. Een fijne avond verder and Be good & Be Blessed. 

Vervolg toespraak van pagina 11 

In de juli / augustus editie is er een deel van de kopij van de Preses 
weggevallen. Wij plaatsen daarom het artikel nogmaals in zijn geheel. 
Onze excuses voor de onvolledige plaatsing in juli/augustus. (Red.) 

 
 
Boodschap van de Preses 
 
Beste Broeders en Zusters in Christus, de maand  juli is weer aange-
broken. Het wachten is over. De schoolvakantie is begonnen. De peri-
ode van rust zonder studeren en het moeten aanleren van nieuwe fei-
ten en vaardigheden is voor de meeste leerlingen en studenten aange-
broken. Voor ouders/verzorgers betekent de schoolvakantie een on-
derbreking van de routine van het brengen en afhalen van hun kinderen 
van school en soms ook van naschoolse activiteiten en bijles. Sommige 
kinderen zullen gedurende de vakantieperiode het eiland verlaten om 
ergens met vakantie naar toe te gaan. Andere kinderen zullen met hun 
ouders hun vakantie op het eiland doorbrengen, meestal met het bij-
wonen van diverse activiteiten, waaronder school vakantieplannen. 
Kortom, de maand juli staat bekend als de maand waarin ouders en 
kinderen zich ontspannen en zich richten op het doen van leuke din-
gen. 

 
In de Bijbel komt het woord vakantie niet voor. Je zult er vergeefs naar 
zoeken. De vraag is of vakantie houden wel Bijbels is. Nu vertelt de 
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A passionate Korean feminist 

and ecumenist 

Vervolg van verslag uurwerk Fortkerk 

Toren 
wijzer 
platen 

Plafondwij-
zerplaat 

GPS 

Laatste probleem  was dat de romeinse cijfers in slecht geschilderde 
staat waren.  
Het basismateriaal  is van messing en hierop is in het verleden twee keer 
geschilderd met twee verschillende goud/geel kleuren. Ook op de wij-
zers is eerst met goudkleur geschilderd en later met zwart. 
Daarnaast bleken deze cijfers met lijm op het marmer geplakt te zijn en 
lieten vrij gemakkelijk los. 
Na beraad is besloten deze cijfers niet meer te schilderen maar met 
goud te vergulden, evenals de wijzers.  Dit zal gebeuren eind september. 

Naschrift redactie: 
We hebben het verslag overgenomen uit een door Henk Pasman op  ons 
verzoek gestuurd publisher document. Hoewel geen copy/paste hebben 
we geprobeerd het verslag zo correct mogelijk weer te geven. 
We feliciteren de Stichting Behoud Fortkerk met deze restauratie en 
bedanken Henk Pasman voor het opsturen van zijn verslag. 

21 August 2019 
*By Claus Grue 
At the most glorious moment in her career, Rev. Prof. Dr 
Sang Chang discovered that society is not always friendly and 
that politics can be devilish. But thanks to God, she got over 
it. Without bitterness and even more determined in her fight 
for gender equality and social justice. 

 
It was during the hearing process as newly appointed prime minister in 
2002, that she stumbled. President Kim Dae-jung’s bold move to ap-
point a woman as prime minister of South Korea, was not popular 
among the country’s predominantly male political elite. A nasty power 
struggle ended Chang’s tenure as acting prime minister after merely 
one month in office. 
“I failed, but society changed after that. Since then, the doors have 
opened for women to become cabinet ministers”, she explains. 
The incident became an awakening to her, and a reminder that the 
world is not fair to women. That hasn’t lessened her influence in Kore-
an politics. Last year, she accompanied the current president, Moon Jae
-in, as a senior advisor in a delegation to North Korea to meet with 
chairman Kim Jong-un. 
“I had met his father, Kim Jong-il, back in the year 2000 as part of the 
then-president Kim Dae-jung’s first delegation to North Korea. And in 
2015, I visited North Korea again, that time as one of the delegates of 
the World Council of Churches (WCC)”, Chang says. 
These historic visits are the only three times she has been “home” 
since she fled to Seoul together with her mother as a seven-year old 
after World War 2. They fled because of their Christian faith. 
What has happened since to their relatives in her home town Yong 
Chun by the Chinese border in northwestern Korea, Chang doesn’t 
know. No contact has been possible and no information has ever come 
out of North Korea.  
Road to reunification is open 

Prayers along the Demilitarized Zone. Photo Claus Grue/WCC 
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Next year, it is the 70th anniversary of the outbreak of the Korean 
war. Things have changed dramatically during that time and Chang be-
lieves education is needed to enhance mutual understanding between 
the two peoples of Korea, peoples who have lived their lives under 
completely different political systems. She therefore founded “Unified 
Future for Korea” in 2017, an organization devoted to facilitating reu-
nification through education. 
“Political leaders will do their job, but a reunified society means the 
meeting and the living together of peoples of the North and South. 
Not only will it take time to overcome ideological differences, it will 
take time to bridge cultural differences, including our languages. The 
two Koreas speak the same language, but some words have changed 
their meanings over the years. Still, we are one people, and the direc-
tion of unity has to be there”, she explains. 
Ever since her first visit in the North in 2000 together with president 
Kim Dae-jung, who was awarded the Noble Peace Prize the same year 
for his efforts to ease tensions between the two Koreas, she has firmly 
believed that the road to reunification is open. And more open now, 
than then, albeit still difficult. 
“We know that the path to peace is not a straight road, but a narrow 
one that can be reshaped only by building up mutual trust step by step, 
based on healing and reconciliation”, she says. 
Her belief that a unified Korea will happen one day is more influenced 
by faith than reality. Chang has been guided by her faith all her life. She 
was born as a Christian. Her grandmother started the first church in 
her hometown. 
“Life itself and Christian life cannot be separated”, she points out. 
Education, devotion and ambition 
Early on, during her college years at Ewha Woman’s University in 
Seoul, Chang became a very active leader of Christian student move-
ment, and a devoted ecumenist. Then, while studying at Princeton The-
ological Seminary in the US, where she became a doctor of philosophy 
specializing in the New Testament, she developed a strong passion for 
feminism. When she returned to Korea, she led the Christian feminist 
movement. 
Most of her professional life has been devoted to teaching, primarily at 
Ewha Woman’s University, where she eventually became president in 
1996. At the same time, she also served as an executive member of 
World YWCA, and as an executive member of WARC, which is now 
World Communion of Reformed Churches (WCRC). In 1988, she was 
ordained by the Presbyterian Church of the Republic of Korea, and 
became a well-known preacher and speaker. 
Leaving active politics in 2010 allowed her to spend more time on the 
ecumenical movement. In 2013 she was elected as WCC president of 
Asia at the Busan Assembly. 
Chang lived through the Korean war, so she knows what poverty 
means, what war means, what it means to be a refugee and what strug-
gle means. Her faith in God has been central to sustain hope and over-
come difficulties in life. A life-long engagement in the ecumenical move-
ment, along with political responsibilities, has widened her perspectives 
and strengthened her beliefs. 
Hopes and concerns 

Bustling South Korea capital Seoul counts more than 10 million.  Photo: 
Claus Grue/WCC 

Chang identifies a number of challenges to take on for the ecumenical 
movement, the most important being the environmental issue, which in 
her mind is about nothing less than the survival of human kind. She is 
also seriously concerned about young people losing faith in the Gospel 
and  not  pay ing  much at tent ion  to  ecumen i sm .  
“Churches’ influence must grow and remain strong. We must vitalize 
what we are and visualize what we want to be. We have to be more 
prophetic”, she concludes. 
The ecumenical youth movement, she believes, is a key player in point-
ing out the direction of 21st century Christianity. In a short speech at 
the WCC ECHOS Commission meeting in Seoul last week, she shared 
– as the WCC President for Asia - her hopes for young Christians “to 
make a substantial contribution to the future of the ecumenical move-
ment through youth responses to current challenges into areas of reli-
gion and violence, discrimination and youth unemployment”. She also 
expressed a particular hope that ECHOS, as a vital WCC youth pro-
gramme, “will bring something new to the ecumenical movement and 
be a creative, real voice to provide a new vision for the future of it”. 
Throughout a rich and fulfilling life, Chang has been an ambassador for 
women’s rights and carried a torch for the values and principles she 
believes in. She is deeply grateful for the opportunities she has been 
provided to pursue higher education at a prestigious university, to 
serve good causes and to belong to a worldwide fellowship of Chris-
tians. 
Her message to today’s young generation is: “Never be discouraged, 
just move on, hold your principles high and never give up”. 
And that is precisely what has guided this remarkable woman through-
out her own life, an exciting, influential - and very ecumenical - life. 
  
*Claus Grue is a communication consultant for the World Council of Church-
es. 
 
Source: www.oikoumene.org/en/press-centre 

Diaconiezondag 

Op zondag 25 augustus vierden wij in een gezamenlijke VPG Dienst in 
het Jeugdgebouw “De Oleander” de jaarlijkse diaconiezondag. De voor-
ganger van de dienst was zr. Yvonne Isidora-Gumbs. 

Een medewerker van Fun-
dashon Encelia gaf uitleg over 
de manier waarop de stichting 
zich ontfermd over kinderen 
uit minderbedeelde gezinnen.  
Fundashon Encelia is een van 
organisaties waarvoor op de 
derde zondag van de maand 
wordt gecollecteerd tijdens 
onze diensten.  
Na de dienst was er een ge-
zellig samenzijn. 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

Voor Elkaar 
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 

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 

 


