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De Kerkorde van de VPG stelt dat de Verenigde 
Protestantse Gemeente één (1) kerk is (Afd.1) 
Er zijn welliswaar drie (3) wijken: Fortkerk, Ebene-
zer Church en Emmakerk, maar samen zijn zij één. 
Dit impliceert überhaupt dat samenwerken een 
conditio sine qua non is. 
Elkeen heeft zijn eigen historie, cultuur en charme, 
maar juist die verscheidenheid maakt het interes-
sant om van elkaar te leren, om elkaar te onder-
steunen en ook leerzaam om elkaar te leren begrij-
pen. 
De Kerkorde geeft ook procedures aan, om tot 
besluitvorming te komen. 
Geen enkele wijk of instantie heeft het veto recht. 
Door begrijpend en met respect naar elkaar te luis-
teren moeten wij alles 
kunnen oplossen omdat 
wij Christus dienen. 
 
De VPG wordt geleid 
door de Centrale Ker-
kenraad. De CK staat 
niet boven, maar juist 
middenin, omdat alle 
organen vertegenwoor-
digd zijn (Afd. 5). 
De personen in de CK 
moeten gevoed worden 
via hun orgaan, de wijk-
vertegenwoordigers via 
hun wijkkerkenraden, 
die weer nauw contact 
onderhouden met hun gemeente. 
Voor wijzigingen in de Kerkorde is ook een proce-
dure vastgelegd (Ord. 23). Voor bepaalde wijzigin-
gen MOET de gemeente geraadpleegd worden. 
Hoe kan een notaris (die de juridische formulering 
moet verzorgen) in de arm genomen worden, 
voordat de gemeente gehoord is? Mij dunkt dat pas 
wanneer de gemeente akkoord gaat, het juridisch 
correct geformuleerd moet worden. Don’t put the 
cart before the horse ! 
Nog erger is het wanneer het om fundamentele 
wijzigingen gaat. Dan wordt het uitermate belang-
rijk om te weten wat de ware beweegredenen zijn 

voor die wijzigingen. 
Het kan nimmer zijn, dat als een groepje zijn zin niet 
krijgt, eerst het functioneren van de VPG belem-
merd wordt, onwaarheden worden verteld, incom-
petentie niet wordt aangepakt, om daarna op een 
slinkse wijze de eenheid op te breken om toch zijn 
zin te krijgen. 
In een kerk mogen wij absoluut niet met intriges 
werken, maar eerlijk en openlijk met elkaar kunnen 
communiceren, elkaar liefdevol bejegenen en boven-
al Christus als voorbeeld en leidraad volgen. 
Het niet met elkaar eens zijn is helemaal geen pro-
bleem. Paulus en Petrus waren het soms niet met 
elkaar eens. 
 

Corrigerend optreden 
en correctie accepteren 
hoort er ook bij indien 
dit liefdevol gebeurt. 
Net zoals een kind 
eerst kruipt, daarna 
loopt om vervolgens te 
rennen, moet een 
Christen een proces 
doorlopen om een dis-
cipel te worden. Dit 
betekent een volwassen 
Christen, die voor an-
deren als voorbeeld kan 
dienen.  
Dit betekent uiteraard 
een volwassen Christen 

 

waar eenieder trots op kan/moet zijn. 
Samenwerken, juist eenheid in verscheidenheid is 
waar het bij liefde om gaat. 
Als we allemaal hetzelfde waren, zou het een heel 
saaie boel zijn en dat is precies wat God NIET wil. 
Kijk om je heen, dan zie je de verscheidenheid in 
alles en iedereen. Zorg dat je niemand onderschat, 
of minder acht, of denkt dat iemand niet bij jou past. 
 
Integendeel liefde maakt blind !  
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 VPG – Quo Vadis ? 
 

Br. D’arcy J. Lopes 
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Redactioneel 
Beste Lezers, 
 
De oktober 2019 editie van VPG Nieuws is uit. Het hoofdartikel is 
geschreven door br. Dárcy Lopes, die terecht zijn zorgen uit over 
aanstaande wijzigingen binnen de structuur van de VPG, alsook de 
manier waarop dit gebeurd. De meditatie is deze maand van de hand 
van ds. Jan Douwe van ‘t Zand. Goed om even bij stil te staan en mee 
te nemen. 
Ds. Jan Jonkman heeft twee artikelen ingestuurd als reactie op mijn 
voorpagina-artikel van vorige maand. Wegens plaatsgebrek wordt het 
tweede artikel in onze editie van november geplaatst. 
 
En zoals gewoonlijk de berichten uit de wijken, van de Diaconie en de 
Centrale Kerkenraad, waarin de toespraak van de preses tijdens de 
intrededienst van ds. Jacob Kikkert in de Fortkerk. 
 
Op pagina 11 vindt u een artikel van de VPCO van Peter Jansen. 
We mochten vanuit Canada weer een artikel ontvangen van Rev. Dr. 
Neville L. Smith, dat gaat over een boek dat hij onlangs geschreven 
heeft in herinnering aan zijn vrouw, getiteld: “An Extraordinary Lady, An 
Extraordinary Life”.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
   
Hanco de Lijster. 

Vervolg op pagina 5 

“Bedankt voor uw oproep. Al onze medewerkers zijn in gesprek. We 
helpen u zo snel mogelijk.” Misschien heb je dit ook wel eens gehoord 
wanneer je naar een bedrijf belt. Frustrerend, maar onvermijdelijk. Dan 
zit je maar te wachten tot je geholpen wordt.  
 
Toen ik een tijdje geleden zo zat te wachten, dacht ik dat we eigenlijk 
vaak zo doen met God. Hij roept ons of geeft ons een opdracht. Dan 
zeggen we: “Ik stel uw roeping op prijs. Ik antwoord u zo snel mogelijk, 
maar op dit moment ben ik niet in staat uw oproep te beantwoorden.”  
 
In Exodus 25:8-9 lezen we een opmerkelijke opdracht van God. “8 De 
Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden 
van hen kan wonen. 9 Ik zal je een ontwerp laten zien van de taberna-
kel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauw-
keurig aan.” 
 
De Israëlieten hadden veel redenen om te zeggen: “Op dit moment 
ben ik niet in staat uw oproep te beantwoorden.”  
 
- Here, we willen het wel, maar we zitten midden in de woestijn. Mis-
schien is het U ontgaan. Later, wanneer we in het beloofde land ko-
men, doen we het graag voor U. 
 
- We hebben weinig ervaring en kundigheid. We waren 400 jaar lang 
slaven, zonder training en geen potentieel. 
 
- Is het nu echt de tijd om te borduren of houtwerk te maken? We 
hebben onze handen vol aan oorlogen winnen en water zoeken. Alle 
medewerkers zijn druk bezig. 
 
- Waar moeten we het goud en de middelen vinden om dit nu te bou-
wen? We hebben de middelen niet. 
 
- Zullen we niet wachten tot we een eenheid zijn en alle interne con-
flicten opgelost zijn? Zullen we niet wachten tot we eenmaal in het be-
loofde land zijn? Wat U nu vraagt, is te moeilijk.  
 
Dat hebben wij ook vaak. Wanneer God een opdracht geeft, zijn we 
“momenteel niet in staat daarop te reageren.” Here, ik heb de gaven 
niet. Here, ik heb de tijd niet. Here, ik heb andere prioriteiten. Welke 
excuses voeren we aan wanneer God ons vraagt onze man of vrouw 
lief te hebben? Of wanneer Hij ons vraagt om voor Hem te getuigen? 
Of wanneer Hij ons vraagt om ons hele leven aan Hem toe te wijden? 
Te stoppen met een slechte gewoonte? Een zondige ik te kruisigen? Of 
goede gewoonten aan te leren, zoals Bijbel lezen, bidden en dienen? 
 
Dan zeggen we vaak: “ Heer, nu even niet. Ik kan het niet. Ik heb nu te 
veel aan mijn hoofd. Ik ben nog jong, er is later nog genoeg tijd. Wat 
van de andere problemen?” 
 
Ook als kerken hebben we van die rare excuses. We moeten getuigen, 
maar al onze medewerkers zijn te druk. We moeten discipelen maken, 
maar hebben het vaak te druk met praten over kleding, structuren en 
gebouwen. We moeten zorg dragen voor elkaar, maar zijn vaak alleen 
maar bezig met het oplossen van allerlei conflicten. Bezig met de dingen 
van de Heer, in plaats van met de Heer van de dingen.  
 
Wat dit gedeelte duidelijk maakt, is dat God alles geeft wat nodig is om 
Zijn opdrachten uit te voeren. God wist wat de Israëlieten hadden 
meegenomen uit Egypte. Hij wist dat ze de middelen hadden. Hij wist 
dat de mensen die de taken moesten doen, de gaven hadden. Hij had ze 
zelf aan hen gegeven. Wanneer God iets vraagt, geeft Hij wat Hij 
vraagt. Hij gaf immers zijn Geest. Wanneer Gods Geest werkt, zijn de 
lijnen open. Alle medewerkers luisteren, gereed tot actie. En dan gaan 
ze aan het werk.  Ze gaan bidden, dienen, liefhebben, dragen, geven, 
helpen, zorgen en zegenen. 

Meditatie: Alle medewerkers zijn in gesprek 
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

(Zie het voorpagina artikel van september 2019. Redactie) 
De huisgenoten van Jezus Christus= DE GEMEENTE 
 
Broeder Hanco de Lijster en ik wisten niet van elkaar dat eenzelfde 
thema ons beiden bezig houdt. 
Br. Hanco gaat in het VPG-Nieuws uit van de vraag: Kan een traditio-
nele gemeente groeien? 
Ik ben bezig met het schrijven van een Essay met een stelling dat de 
huisgenoten van Jezus Christus DE GEMEENTE vormen en zijn. 
Het gaat dus om de vraag: Wie en wat is de Gemeente van Jezus? 
 
Ik ga uit van Gods Verbond in het Oude Testament, dat God sloot 
met Abraham en later met Jacob, die de personificatie van Gods Ver-
bond werd in de naam Israël.  

Antwoord op hoofdartikel van  

Br. Hanco de Lijster  
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VPG News-Nieuws-Notisia  
is het kerkblad van de drie wijken van 
de Verenigde Protestantse Gemeente 
van Curaçao. Het verschijnt tien keer 
per jaar  en wordt aan de leden per 
post thuisbezorgd of via E-mail. 
 
Ledenadministratie: 
Adreswijzigingen of vertrek kunnen 
worden doorgegeven aan het Kerkelijk 
Bureau in Fort Amsterdam.  
info@vpg-curacao.com 

 
VPG News-Nieuws is gratis, maar 
giften worden zeer op prijs gesteld. U 
kunt deze overmaken naar 
bankrekening 90091204 bij de MCB 
t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie 
VPG-Nieuws’ 
Redactie: 
Hanco de Lijster (voorzitter) 
Ludmilla Sampson 
Ai-Ling de Riggs  
Vacatures 
 
 

Opmaak: 

Klaas Dekker en Hanco de Lijster 
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV 
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath 
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.  
Ruim 200 emailexemplaren 
 
Kopij kunt u (het liefst met 
passende illustraties) en in kale 
opmaak, als docx document, 
lettertype Gill Sans MT 11, 
per email versturen naar 
vpgnews@gmail.com  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingekomen kopij in te 
korten of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende editie 
kan worden ingestuurd tot uiterlijk 
woensdagmorgen   

23 okt 2019, 12.00 uur  
Verschijningsdatum:  
Zondag 3 november 2019 

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 

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 20 oktober  
Arco Cavent 

Collectes 

Oktober 2019 

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 Timotheus / 1 Timoteo / 1 Timothy    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 
za. 19  Lucas / Lukas / Luke         18:1-17 
zo. 20  Psalmen / Salmonan / Psalms       121:1-122:9 
ma. 21   Jeremia / Yeremías / Jeremy       14:1-22 
di. 22  Psalmen / Salmonan / Psalms       65:1-13 
wo. 23 Psalmen / Salmonan / Psalms       84:1-12 
do. 24   Joel / Yoel / Joel          2:18-3:5 
vr. 25  Lucas / Lukas / Luke         8:40-56 
za. 26  Lucas / Lukas / Luke         18:18-30 
zo. 27   Lucas / Lukas / Luke         18:31-43 
ma. 28 Judas / Hudas / Jude         1-235 
di. 29    Habakuk / Habakuk / Habakkuk      1:1-11 
wo. 30 Habakuk / Habakuk / Habakkuk      2:5-20 
do. 31  Psalmen / Salmonan / Psalms       46:1-12 

vr. 1  Efeziers / Efesionan / Esphesians      1:1-23 
za. 2   Psalmen / Salmonan / Psalms       44:1-27 
zo. 3    Lucas / Lukas / Luke         19:1-10 
ma. 4   Lucas / Lukas / Luke         19:11-27 
di. 5  Lucas / Lukas / Luke         20:1-18 
wo. 6   Lucas / Lukas / Luke         20:19-40 
do. 7   Job / Job / Job           19:13-29 
vr. 8   2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians 1:1-12 
za. 9  2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians 2:1-17 
zo. 10  Hagai / Hagai / Haggai         1:1-15 
ma. 11   Haggai / Hagai / Haggai        2:1-17 
di. 12  Habakuk / Habakuk / Habakkuk      3:1-19 
wo. 13 Maleachi / Malakia / Malachians      1:1-14 
do. 14   Maleachi / Malakia / Malachians      2:1-17 
vr. 15  Maleachi / Malakia / Malachians      3:13-24 
za. 16  2 Tessalon. / 2 Tesalonisen / 2 Thessalonians 3:1-18 

November 2019 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

Oktober 2019 VPG NIEUWS 

  
 
 

 
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 
  
   
  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 

 
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 
 
06-10 ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA) 
13-10  ds. Anne Rienks  
20-10 br. Hanco de Lijster 
27-10  ds. Jan Douwe van ‘t Zand 
31-10 Hervormingsdienst Fortkerk 19.00 uur 
03-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
06-10 ds. Jacob H. Kikkert (HA) 
13-10  br. Luuk van der Woude 
20-10 ds. Jacob H. Kikkert 
27-10  ds. Jacob H. Kikkert 
31-10 VPG Hervormingsdienst 19.00 uur 
03-11 ds. Jacob H. Kikkert 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
06-10  Rev. Y. Isidora (HC) 
13-10  Bro. L. Brodie 
20-10 Worship Service of praise led by   
  Youth  & Children  
27-10 Women’s Group Tree of Hope Evening 
  at 5.00 p.m.  
31-10  UPC Reformation Service at Fortkerk 
 07.00 pm 
03-11 Rev. Y. Isidora (HC) 
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me, alle soorten van verslavingen, uitbuitingen, met of zonder religies. 
Heel kort geef ik mijn stelling weer over RELIGIE en GODSDIENST. 
 
Religie is het willen teruggrijpen naar de goddelijke relatie die de mens 
verloor door de zonde.  
Het unieke van de mens is zijn keuzemogelijkheid in het leven. Maar 
wie het godsvertrouwen verlaat als levensbasis, raakt maar al te gauw 
zijn kompas kwijt tussen goed en kwaad. Je kiest een leven zonder een 
persoonlijke relatie met God, een negatieve moerasbodem voor reli-
gies. Het erge is, dat kerken zich in deze moerasgrond bevinden, al 
verder wegzinkende van de persoonlijke relatie met God. 
 
Daarom het andere, de Godsdienst.  
De godsdienst is communicatie met de Heer God, het antwoord op 
het reddende aanbod van de Heer God in zijn Zoon Jezus Christus, 
waardoor de brug geslagen wordt, opnieuw tussen de zichtbare en de 
onzichtbare wereld. 
Terug naar br. Hanco de Lijster. Ik vraag dus niet naar het wel of niet 
groeien van wat soort kerken dan ook. Ik stel de vraag of de kerken, 
die er prat op gaan kerk te zijn ook werkelijk kerk en gemeente zijn. 
En die vraag moet je stellen aan alle soorten van kerken. 
Als het gaat om de eigen regels, de leiding, de uitoefening van macht en 
invloed, exclusiviteit en dat misschien ook nog namens Jezus Christus, 
maar dan toch in eigen macht en regie, dan hebben we het over religie 
en niet over godsdienst. 
Godsdienst maakt vrij en religie knecht. 
Nu heb je kerken die onder de eigen dakkoepel zowel de innerlijkheid 
en het geloof in de redding door de gestorven en opgestane Heer Je-
zus Christus beleven, verkondigen en dus godsdienstig zijn. Maar ook 
onder die koepel weliswaar goed bedoelde morele waarden verkondi-
gen, met dezelfde begrippen en namen, maar zonder het Bijbelse funda-
ment van de pen van Paulus: Romeinen 8:34. “Christus is de gestorvene, 
wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons 
pleit.” 
 
Ja, zonder dit  volkomen Woord van God ben je ver van een hecht 
geestelijk, godsdienstig thuis, de Gemeente. De kerk is dan een reli-
gieuze, en niet Bijbelse keuze. 
 
Tot slot van mijn antwoord” 
Religie-Rusteloos-Rechteloos=TOEKOMSTLOOS 
Godsdienst-Geest-Gerechtigheid=EEUWIGE VREDE. 
 
Ds. Jan Jonkman-em  
 
1 september 2019  

Vervolg van pagina 2 

Het teken van het Verbond is de besnijdenis voor het mannelijk ge-
slacht als teken van het feit dat je bij de gemeente behoort. ( Exodus 
12:48). De belofte van het Verbond aan Abraham gold voor mannen 
en vrouwen, maar alleen door het mannelijk geslacht werd dit bete-
kend en verzegeld in de vorm van de “Besnijdenis”. Hier zien wij nog 
de culturele ondergeschiktheid van de vrouw in die tijden. Gelukkig 
maar dat de “bloedige besnijdenis” niet van toepassing was op de 
vrouw, die wij helaas  wel tegenkomen in religies in Afrikaanse landen. 
Later in het Christendom krijgen wij de “onbloedige besnijdenis”  in de 
vorm van de Heilige Doop voor mannen en vrouwen. De joodse ver-
talers hebben het Hebreeuwse woord voor Gemeente in het Grieks 
vertaald met “Ecclaesia”.  
 
Het Griekse woord voor gemeente is: Ecclaesia en betekent buiten de 
Nieuw Testamentische duiding gewoon de verzameling van stemge-
rechtigde burgers. Hier klinkt dus de godsdienstige democratie door: 
De heerschappij ligt bij de gemeente. In de LXX-Bijbelvertaling staat 
het woord Gemeente voor de Oud Testamentische betekenis van het 
Hebreeuwse woord  Khalal. Het Griekse woord voor Gemeente is 
Ecclaesia en betekent letterlijk “de Vergadering van de uitgeroepenen”. 
Het bijeenroepen van de volksvergadering, het belangrijkste wetgevende 
orgaan in het Oude Athene, waarin alle mannelijke burgers zitting hadden. 
Het uitkiezen van het woord Ecclaesia is juist vanwege de neutraliteit van dit 
begrip; je kon er zelf interpretaties en inhoud aan geven. 
Het Christendom heeft de term overgenomen voor de geloofsge-
meenschap en later voor de R.K. Kerk, met als autorisatie de woorden 
van Jezus dat “Hij, Jezus op deze Petra zijn Ecclesia zou bouwen”. Tenmin-
ste als je gelooft in het dogma van Rome dat de Bisschop van Rome de wet-
tige opvolger van de Apostel Petrus zou zijn. 
En daarmee gaan we met het begrip Gemeente naar het Nieuwe Tes-
tament. 
   
Het Nieuwe Testament verstaat onder dat woord, de “Gemeente”,   
“Degenen die de woorden van Petrus aanvaardden en zich lieten dopen; op 
die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze 
bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
GEMEENSCHAP (GEMEENTE), braken het brood en wijdden zich aan het 
gebed”. (Handelingen 2: 41-42) 
 
Kol. 1:18 = ”Hij, onze Heer Jezus Christus, Hij is het Hoofd van het li-
chaam, de Ecclaesia (de Gemeente)”, die Jezus als de Christus herkennen 
en erkennen als Gods Zoon en Mensenzoon.  
 
1 Korintiers 1:2 = “Aan de Gemeente van God in Korinthe, geheiligd door 
Christus Jezus, aan hen die geroepen zijn om Zijn heiligen te zijn, en aan 
allen die de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook,  
bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de 
Heer Jezus Christus.”  
 
Uit deze drie Bijbelcitaten blijkt duidelijk wie zich Gemeente van Jezus 
Christus mag noemen. En hier op het scherp van de snede scheiden 
zich de geesten. 
Een tweetal kernpunten:’ 
 
1 Allereerst ga ik uit van een ‘twee wereldstelsels’: Een zichtbare we-
reld, die ingebed ligt in een onzichtbare wereld, die van de Heer God 
en de engelen en geesten. (Een treffend Bijbelcitaat uit Genesis, waar er 
nog geen scheiding bestond tussen de onzichtbare en de zichtbare wereld. 
De Heer God wandelde met de mens in het Paradijs. Pas na de zonde-
val=wantrouwen tegenover de Heer God stuurde God de mens weg uit het 
Paradijs, weg van de boom des levens, het eeuwige leven, en plaatste de 
Cherubs met een flikkerend zwaard om de boom van het leven te bewa-
ken.) 

 
2. De mensen van toen, net als de mensen van nu bleven en blijven 
hunkeren naar het ‘Verloren Paradijs’. Vroeger door zichtbare afgoden 
te maken en nu door moderne afgoden als materialisme, individualis-
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Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Submitted by Margerie Mathew-Barry 

In the afternoon  the Ebenezer Women’s Group held their annual 
treasure tree fundraising activity “The Tree of Hope” which was suc-
cessful.  
 
On Sunday September 22nd. we had our monthly Bible study. This was 
entitled” The Power of Forgiveness” and was led by our IP sis. Yvonne 
Isidora-Gumbs. 
Several scripture verses on forgiveness were presented. If we want to 
be forgiven we must forgive.  
 
In the afternoon the induction service of Rev. Jacob Kikkert was held 
in the Fort Church. 
His sermon was on the forces and powers that are influencing our 
ways through life and our relation with God. The story of Moses was 
told. Important was the way Pharaoh’s daughter looked at the situa-
tion with eyes of love and mercy. She acted as God does. She can be 
an example to us. 
On behalf of the Ebenezer Congregation I extend a warm welcome to 
Reverend and Mrs. Kikkert. 
We pray that your desire to make the VPG grow in unity in Christ as 
Paul describes it in one baptism, one faith and one Lord come true.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When we look around us and see what is going on in the world and 
specifically on our Island we tend to be overcome by despair. The 
economy is at its low, uncertainty about our Oil Refinery, many per-
sons are losing their jobs, crime is on the rise, changes in the climate. 
Reasons enough to become despondent. But there is hope. As Chris-
tians we have hope because we put our trust in God. 
In Hebrews 11:1 we read: “What is faith?” It is the confident assurance 
that what we hope for is going to happen. It is the evidence of things 
we cannot see. We know God will make a way where there seems to 
be no way. As the song, sung by Don Moen puts it: ”God will make a 
way where there seems to be no way. He works in ways we cannot 
see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely 
to His side, with love and strength for each day. He will make a way. 
He will make a way.” 
Christian hope is when God has promised that something is going to 
happen and you put your trust in that promise. Christian hope is a 
confidence that something will come to pass because God has prom-
ised it will come to pass. 
 
Activities 
On Sunday 8th. LP D. Lopes had a very interesting continuation of the 
topic Angels. 
This time he spoke on demons who were created as angels. Due to 
their jealousy, pride, rebellion and greed together with Lucifer they 
were kicked out of heaven. The objective of demons is to keep us 
from following Christ. Christians must not fear demons, but rebuke 
them. 
We can protect ourselves from the demons by getting closer to God. 
Plug in to the power of Jesus. 
 
On this same day we had our congregational meeting where infor-
mation was given about matters of the church. Also the congregation 
got the opportunity to give written feedback on the functioning of IP 
Sis. Yvonne Isidora-Gumbs. 
The information gathered will be used to confirm what is going well, 
improve where necessary and change what needs changing. 
 
On Sunday  September 15th, the Youth was in charge of the service. 
We had a lively service. The message was entitled  “Future” and was 
brought by Bro. Nigel Radermacher-Rog. He stated that when we see 
what is going on around us we doubt that there’s a future. But God 
promised us in Jeremiah 29:11 that He has a plan for us that will fill us 
with hope. He posed the question what are we looking forward to in 
the future. The answers were diverse. We were encouraged to make 
the most of the present to get a better tomorrow. Be positive. 
 

Gisla Fernandes with her daughter 
and son 

Jeremiah receiving his birthday  
blessings 

Birthday celebrants and aniversary 
couple 
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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 

 Introduction to Smart phone classes for 60+ 

 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 

Program for the month of October 2019 
 
Sunday   6th.  Holy Communion Service led by IP Y. Isidora- 
      Gumbs 
Tuesday  8th.  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 5.00pm. 
Wednesday 23rd. Bible Study & Prayer Meeting 
Thursday  24th. Soup Kitchen 
Sunday  27th. Friendship Worship Service by Sis. M. van der Bunt 
Wednesday 30th. Bible Study & Prayer Meeting 
Thursday  31st. Soup Kitchen 
      UPC-Reformation Service at Fortkerk  7.00p.m. 

Former member William 
Thomas 

eanan, manera entre otro, kòmpiuter personal (PC), Laptop, Tablet, 
telefónnan selular (manera entre otro, manda i risibí ‘app’-nan), tel-
evishonnan ‘Smart’, Internet, manehá failnan, manda i risibí ‘email’, pro-
dusí teksto, hasi kalkuláshonnan, traha presentáshonnan i archivo di 
datonan i hopi mas. 
Kursistanan mester kompletá un proyekto òf un èksamen pràktiko na 
final di e kurso. Kursistanan, ku finalisá ku èksito, lo risibí un sèrtfikado 
komo prueba di ta kompetente den e matéria. 
Kursistanan lo risibí ‘handouts’ ku tur informashon, durante di e kurso. 
No tin mester di ningún konosémentu o formashon previo. Si bo no 
por usa un kòmpiuter o bo ta limitá den e konosémento di teknologia, 
o uso di kòmpiuter, e kurso aki ta pa’bo. 
 
Inskribi na:  
Fundashon Miss Lee, djaluna i djamars entre 5-6 pm, djaweps 9-12 am, 
djabièrnè 4-5 pm 
Tel. 461-5036 – 518-5468 – 526-1566, Inskripshon f 15,00  
 
Skema di e kurso 
Seshon Fecha Kontenido (teorétiko i práktiko)  
 
Seshon 1 Djaweps, 03 òktober 2019  
   Kòmpiuter i teknologia den bida diario  
Seshon 2 Djaweps, 17 òktober 2019  
   Kategorianan di kòmpiuter i nan uso.  
Seshon 3 Djaweps, 24 òktober 2019  
   Prosesamento di Informashon (Hardware)  
Seshon 4 Djaweps, 31 òktober 2019  
   Prueba entremedio (teorétiko i práktiko)  
Seshon 5 Djaweps, 07 novèmber 2019  
   Prosesamento di Informashon (Software)  
Seshon 6 Djaweps, 14 novèmber 2019  
   Prentmentu (ekipo di imprenta i nan uso)  
Seshon 7 Djaweps, 21 novèmber 2019  
   Sistemanan di operashon i maneho di kòmpiuter  
Seshon 8 Djaweps, 28 novèmber 2019  
   Éksamen final (teorétiko i práktiko) 

Kurso práktiko básiko di 
konosementu di kòmpiuter 

E Kurso aki ta destiná pa yuda esnan ku kier haña un mihó konosémen-
tu di tantu tèknologia, komo kon pa uza e aparatonan digital di un 
manera simpel i no kompliká. 
Den 8 siman e kurso ta duna konosementu práktiko, básiko, den ar-

In September several members celebrated their birthdays, and brother 
Ralph and sister Lydia James celebrated their wedding anniversary. 
Congratulation to all. Special congratulation to Oma Gisla Fernandes 
who celebrated her 91st birthday.  
 
Congratulation to the Pierre family with the birth of their daughter 
Heiliging. 
 
Bro. William Thomas former member of the Ebenezer Church was in 
Curaçao for medical reasons. He paid us a visit and rendered two 
songs to us. He accompanied himself on the guitar. 
He is now an active member of the Methodist Church Cole Bay, St 
Maarten. 
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Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
 

Vanuit de 'pastorie' 
Nou ja, een pastorie is het misschien niet. Maar het is wel een klein 
paradijsje, ons tijdelijk onderkomen aan de Kaya Fraternan di Skerpe-
ne, waar ik deze bijdrage aan het VPG Nieuws schrijf. Het is een va-
kantieappartementje tussen veel groen. We verbleven hier de eerste 
twee weken na onze aankomst op Dushi Kòrsou, in afwachting van 
permanentere woonruimte. Iedere morgen hadden we het genoegen 
om vanaf onze porch de kipjes met hun kuikentjes al piepende in de 
struiken te zien scharrelen, en, heel bijzonder voor ons, de kolibrie’s 
(blenchi) zich te goed zien doen aan de bloemen. Een klein godswon-
der, dat rappe vogeltje. Langzamerhand beginnen nu mijn werkzaam-
heden: voorgaan in de diensten, verschillende pastorale werkzaam-
heden en vooral; leren mijn weg te vinden op Curaçao en in de ge-
meente. Daartoe is er in het begin veel overleg nodig, om zicht te 
krijgen op de verschillende activiteiten die er zijn en waar mijn inbreng 
wordt verwacht. Veel is mij nog onbekend, maar met de hulp van veel 
lieve gemeenteleden zal dat snel veranderen.   
 
Meeleven met elkaar 
Mevr. Cicely Radermacher, onze onmisbare kracht op het kerkelijk 
bureau, is plotseling opgenomen geweest in de Taams kliniek. Het liet 
zich vrij ernstig aanzien. Gelukkig mocht ze de 24e weer naar huis om 
aan te sterken, wat vermoedelijk nog enige tijd zal gaan nemen.  Onze 
gedachten en gebeden gaan ook uit naar de echtgenote van br. Carl 
Renardus die op het moment van schrijven nog op de IC is van het 
Sehos, hetgeen aangeeft dat haar gezondheid zeer broos is. Ook onze 
kosteres zr. Aurelia Palm kampt met gezondheidsproblemen waarvoor 
een oplossing zich naar het laat aanzien nog niet aandient. Genoemd 
kan ook nog worden, zr. Charline Francisca, die altijd trouw de koffie 
verzorgt in de benedenzaal van de Fortkerk en bij de seniorenbijeen-
komst Tamarijn. Vanwege haar gezondheid moet ze het wat rustiger 
aan doen. Vanuit de pastorie bidden we allen van harte een voorspoe-
dig herstel toe, en het ervaren van Gods nabijheid, Dat geldt ook voor 
ons, in onze zorg om- en omzien naar onze dierbaren. Vanuit pastoraal 
oogpunt word ik graag op de hoogte gehouden van wel en wee in 
geval van ziekte of ziekenhuisopname. Meldt u dat mij dat dan even? 
Als u/jij het op prijs stelt kom ik graag bij u/jou langs voor een bezoek, 
pastoraal gesprek of nadere kennismaking. U kunt mij bereiken op tel. 
687 0262, of email: ds. kikkert@icloud.com. 
 
De Seniorenbijeenkomsten op Zeelandia en Tamarijn  
Op respectievelijk 7 oktober is er de seniorenmorgen in Zeelandia, en 
op 8 oktober in de Tamarijn. Beide ochtenden beginnen we om 10.00 
uur. Deze morgen zal geleid worden door ds. Jacob Kikkert en zal 
voor een deel bestaan uit een wat nadere kennismaken. Voor meer 
informatie wat betreft de kring Tamarijn kunt u eventueel contact 
opnemen met zr. Charline Francisca, 561 6431. Zij coördineert deze 
morgen.  

Bijbelkring, jongeren en jonge mensen 
Als er belangstelling voor is hoop ik binnenkort te beginnen met een 
Bijbelkring. De datum voor deze bijeenkomsten, alsook de locatie, wil 
ik graag in overleg met geïnteresseerden vaststellen, zodat het op een 
voor iedereen op zo’n gunstig mogelijk moment plaats kan vinden. Te-
gelijkertijd gaat mijn aandacht uit naar jongeren in onze gemeente. Ik 
hoop op heel korte termijn kennis te kunnen maken met de jongeren 
(leeftijd 14-21?) in en rondom onze gemeente. Een keer samen pizza 
eten is dan misschien een goede start om verder te gaan praten over 
onderwerpen als geloof, Bijbelse verhalen, de keuzes die je maakt of 
die je misschien niet maakt in je leven. Ook wil ik graag in gesprek 
komen met de ‘middengeneratie’, mensen in leeftijd tussen ongeveer 
30 tot 50 jaar. Het gaat mij om het gesprek over de wijze (maar hoe 
doen we dat dan?) waarop de kerk betrokken kan zijn bij hùn leven dat 
vaak gekenmerkt wordt door: of door opgroeiende kinderen, en an-
ders wel werk en carrière (of allebei) in combinatie met een druk soci-
aal leven. Maar ook omgekeerd: op welke wijze willen jonge mensen 
betrokken zijn bij het gemeenteleven, of bij het vieren op zondagmor-
gen? En wat is daarbij inspirerend en verbindend? In die wederkerigheid 
hoop ik dat we de komende tijd samen op zoek gaan naar mo-
gelijkheden, ideeën, gedachten, verwachtingen,  etc. 
 
Middagpauzediensten  
Graag breng ik de middagpauzediensten om 12.30 uur op de eerste en 
derde woensdag van de maand onder uw aandacht. De eerstvolgende 
keren zijn 2 en 6 oktober, en 6 en 20 november. Het is een kort mo-
ment van bezinning en verdieping,  een lied, stilte en gebed. Deze mo-
menten worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Curaçao, 
in overleg met de Fortkerk, als gebed voor de Curaçaose regering. In 
de gebeden vragen we onder meer aandacht voor maatschappelijke 
problemen en voor onderscheidingsvermogen en wijsheid voor hen die 
leiders zijn van gemeenschappen. De middagpauzediensten zijn voor 
iedereen!! Dat wil zeggen, gemeenteleden, overheidspersoneel, voor-
bijgangers, toeristen, gepensioneerden, lokale middenstanders etc. 
Wees welkom voor een kort moment van bezinning en bezieling!!  
 
Tot slot, indien u/jij mij graag wilt spreken, weet dat ik mij daar op 
verheug. Ik ben te bereiken op tel. 687 0262 of via email 
ds.kikkert@icloud.com.  
 
Met een hartelijke groet in verbondenheid,  
 
ds. Jacob H Kikkert   
 
Kaya Cacique Manaure S-36. 
Tel.  687 0262 
E-mail. ds.kikkert@icloud.com 
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Het verhaal over Mozes is mij zeer dierbaar, omdat het voor mij een 
soort oerverhaal is over de krachten en machten die mensen parten 
kunnen spelen op de weg die de God van de Bijbel met mensen gaat. 
Lichte krachten, maar ook donkere krachten. En soms hebben die 
krachten een naam. Zo is er Egypte. Meestal synoniem met Angstland; 
het land van de dood en van de slavernij. Dat staat voor iedere situatie 
waar mensen klein worden gehouden, beknot, waar mensen niet tot 
hun recht komen en niet voluit kunnen bloeien om te worden en te 
zijn wie ze ten diepste zijn: mens en medemens voor het aangezicht 
van God.  
  
Ieder van ons kan zich daarbij wel iets voorstellen, of zich herinneren 
dat er momenten zijn, dat je verloren loopt, of dorst naar iets van, 
noem het levend water, naar iets dat hoop geeft, uitzicht of inzicht, dat 
verlangen vervult, en je verder helpt. 
  
Die Hebreeërs in het Bijbelverhaal dat we lazen, zij zijn in dat Egypte 
tot slaaf gemaakt. Desondanks groeiden ze uit tot een talrijk volk, en 
ze groeiden de Egyptenaren en Farao boven het hoofd.   
Maatregelen volgen. Eerst harde slavenarbeid. Als dat geen resultaat 
heeft worden er aanstalten gemaakt om kinderen te doden, de jonge-
tjes, en daarmee de Hebreeërs hun toekomst te ontnemen 
  
Maar God ziet, en hoort, en daalt af, aldus het boek Exodus. En dan 
volgt er een tocht van bevrijding, 40 woestijnjaren lang. Deze begint 
met de tocht dwars door het water van de Rietzee.  
Water, dat je in de Bijbel kunt je associëren, zowel met met dood als 
met nieuw leven. Hier is het de doorgang naar nieuw leven. Daarover 
zo meer. 
  
Want wanneer veel en veel later de apostel Paulus zijn brief aan de 
gemeente te Galatië schrijft gaat het ook over nieuw leven en door-
tocht door water. Hij vraagt de gemeente in Galatië: "Wat heb je nu 
zelf meegebracht toen je tot geloof kwam, wat heb je gedaan toen jij 
gered werd? Denk eens aan je doop. Jullie gingen allemaal dezelfde 
weg, het water van de doop in. En je kwam allemaal op dezelfde ma-
nier uit, door de kracht van Christus. En dan sta je aan de andere kant 
van het water. Je draagt allemaal hetzelfde witte kleed van nieuw leven 
in Christus. Er is geen sprake meer van Jood of Griek, man of vrouw, 
slaaf of vrije, arm of rijk, autochtoon of allochtoon, of wat dan ook…”.  
Waarom dan de verdeeldheid. Er is bij God toch geen aanzien des per-
soons. God heeft in zijn heilsboodschap de hele wereld op het oog. 
Joden niet meer dan Grieken. Grieken niet minder dan Joden. Jij niet 
meer als een ander" 
  
Paulus' brieven ontstaan vanwege concrete vragen of problemen die 
hem worden voorgelegd, en daar reageert hij op in zijn  brieven aan de 
gemeenten tot wie hij zich richt. Zo ook hier. Wanneer je dus met 
teksten van Paulus bezig gaat, is dan ook van belang voor ogen te hou-
den dat Paulus brieven schrijft. Het zijn niet in de eerste plaats  theolo-
gische verhandelingen, ook al spreekt zijn theologie uit datgene wat hij 
schrijft. Paulus’ brieven zijn gelegenheidsgeschriften. Hijzelf zou zelf 
wellicht verbaasd staan dat wij deze brieven na 20 eeuwen nog steeds 
lezen. Al is daar vanuit ons geredeneerd goede reden voor. Want in 
die brieven staat veel dat wij ons nog steeds ter harte kunnen nemen 
en waardoor God tot ons spreekt. 
  
Het gedeelte dat we lazen is gericht aan de christelijke gemeenschap-
pen van Galatië. We kunnen er uit opmaken dat er verdeeldheid 
heerst. Een meningsverschil over de vraag of niet-joodse Jezus-
aanhangers ook als Joden moeten gaan leven.  "Wie zich niet aan die 
goede oude wet van Mozes houdt", zei men, "die komt er niet. die 
heeft geen deel aan het heil van Godswege”. Op die manier kwam 
voor Paulus - zelf Jood - het oude verschil tussen Jood en Griek terug 
de kerk in.  En dat was juist niet de bedoeling. 
  

Vervolgd op pagina 12 

Wat een overweldigend en warm welkom tijdens de intrededienst af-
gelopen week. Fijn dat er zoveel wederzijdse vertrouwen is om het te 
wagen samen op pad te gaan. Graag stel ik me aan u voor. De zee, de 
wind  en het strand zijn voor mij vertrouwde fenomenen. Ik ben nl. 
geboren op Texel, één van de waddeneilanden in Nederland, dat in 
oppervlakte niet eens zoveel kleiner is dan Curaçao. Daar leerde ik 
Hotsche kennen. Met onze twee jonge kinderen verhuisden we begin 
jaren tachtig naar Parijs in Frankrijk. Er werd ons door onze kerk de 
mogelijkheid geboden, om daar een aantal jaren vrijwilligerswerk te 
doen in een project met studenten uit Afrika. We leefden, woonden en 
werkten het eerste jaar temidden van studenten afkomstig uit Congo, 
Ivoorkust, Centraal Afrika, Chili, Colombia en het Midden-Oosten. Het 
waren intense jaren die ons hebben gevormd, en die hebben laten zien 
hoe Gods Geest verbindend kan zijn over grenzen van taal, cultuur, 
huidskleur en nationaliteit heen. Er ontstond een gemeente, interna-
tionaal, multi-raciaal en multicultureel, die tot op de dag van vandaag 
bestaat, en waaraan wij hebben mogen bijdragen. Met een aantal men-
sen uit die tijd onderhouden we nog steeds warme banden. Het wekte 
bij mij het verlangen om theologie te studeren (ik had een technische 
achtergrond) en ben daarmee begonnen in Frankrijk. Later heb ik deze 
voortgezet in Nederland, en onder meer aan het doopsgezind Semina-
rium voltooid. Doopsgezinden zijn een inmiddels wereldwijd klein 
protestants kerkgenootschap dat van oudsher geweldloosheid en het 
werken aan vrede en verzoening een warm (theologisch) hart 
toedraagt. Na mijn studie ben ik werkzaam geweest in een aantal klei-
nere gemeenten en heb tussendoor ook een vijftal jaren gewerkt als 
regiodirecteur van een kerkelijke NGO op het gebied van vredes- en 
verzoeningswerk in West Europa. De laatste twaalf jaar was ik als 
predikant verbonden aan de doopsgezinde gemeente in de stad Gro-
ningen. Naast de vele contacten met studenten en jonge mensen in een 
gespreksgroep over 'hoe geloven in deze tijd’, ben ik in deze gemeente 
een aantal jaar geleden met een groepje vrijwilligers gestart met 
Kliederkerk, een concept om kinderen kennis te laten maken met Bij-
belse verhalen waar ik erg enthousiast over ben. Ik vind het mooi om 
Bijbelse verhalen te vertellen op zo’n wijze dat het jong en oud raakt 
en ik heb er plezier in om op creatieve wijze zo’n verhaal met elkaar 
uit te diepen, zodat we iets van Gods bedoeling met mens en wereld 
leren verstaan. Verder heb ik mij in mijn predikantschap verdiept in 
gemeenteopbouw, vredestheologie, conflicttransformatie en beleids-
ontwikkeling. In mijn jaren in Groningen werd nauw samengewerkt 
met andere protestantse gemeenten in de binnenstad, met respect en 
waardering voor ieders eigenheid. Een verrijkende ervaring. Geheel 
onverwacht kwam begin dit jaar de vacature in de Verenigde 
Protestantse Gemeente op mijn pad. De openheid, gastvrijheid, de di-
versiteit en de eenheid in de verscheidenheid troffen mij in deze ge-
meente. Ik leerde de VPG en de wijkgemeente Fortkerk kennen als een 
warme gemeente die mensen wil inspireren om het appèl van de 
Schrift te verbinden met het alledaagse leven, iets waar ik ook warm 
voor loop. En nu bevinden we ons op Dushi Kòrsou. We zijn op 
Schiphol uitgezwaaid door onze kinderen en onze vier kleinkinderen 
die in leeftijd variëren van zes tot tien jaar. De laatsten bonden ons op 
het hart dat ze ons vreselijk gaan missen, maar vinden het ook wel 
stoer van opa en oma om zover weg te gaan. Hotsche, mijn echtgenote 
heeft vele jaren gewerkt op de afdeling sociale zaken van verschillende 
burgerlijke gemeenten als beleidsfunctionaris en onder ander veel te 
maken heeft gehad met Vluchtelingenwerk. Ik kan me voorstellen dat u 
vragen hebt, schroom niet die te stellen. Dat zal ik ook proberen te 
doen, en hopelijk komen we dan samen verder. Ik kijk ernaar uit mijn 
steentje te mogen bijdragen aan deze kleurrijke gemeente, en de men-
sen in de gemeente en in dit mooie Curaçao te leren kennen. Samen 
met u, wil ik er graag aan bijdragen, om als kerkgemeenschap zoutend 
zout te zijn, en een licht voor de wereld. 
 
 
Jacob H. Kikkert. 

Even voorstellen: Jocob Kikkert Overdenking van zondag 22 september 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

en talenten te activeren. Zo gebruiken we meer mensen tijdens de 
diensten om voor te lezen, gebedspunten aan te dragen, te zingen, te 
collecteren, te beameren, koffie te bedienen, te verwelkomen, enzo-
voorts. Als er iets is waar je weet dat God je voor roept, geef je op bij 
een van de kerkenraadsleden.  
- We hebben gesproken met de Gereformeerde kerk Curaçao, onze 
achterburen. Besloten is een aantal dingen samen te doen, en elkaar 
vaker op te zoeken. Zo gaan we de catechisatie in elkaar schuiven en in 
oktober een keer van kansel ruilen met hun bezoekende predikant. Dit 
zijn hoopgevende initiatieven in een tijd van verdeeldheid. 
- Samen met de Gereformeerde kerk bieden we thans een Alpha cursus 
aan. Dit is een cursus die primair bedoeld is om mensen die meer over 
het Christelijk geloof willen weten, de basisinformatie te geven over 
ons geloof. Met 16 deelnemers zijn we super tevreden over de op-
komst. De eerste avonden werden als informatief en opbouwend erva-
ren. We willen u vragen om voor de cursus te blijven bidden. Zo een 
avond begint met een gezamenlijke maaltijd. Als u nog een pan soep of 
iets dergelijks wil koken voor de cursus, geef u gerust op bij Annalize 
van `t Zand, 529-4301. 
 
Ik wens u allen een gezegende oktobermaand! 
 
Jan Douwe van `t Zand 

We zijn nu ruim 3 maanden op Curaçao. Een verhuizing is altijd een 
aanpassing, en deze verhuizing is bijzonder omdat we naar een ander 
land met een ander klimaat zijn gekomen. Dat is even wennen. Maar 
ook voor de Emmakerk is het even wennen aan de nieuwe dominee. Ik 
doe dingen wat anders dan mijn voorganger, maar de inhoud van de 
boodschap is hetzelfde. We willen graag Gods Woord onvervalst blij-
ven verkondigen. Verder hebben we onze handen vol met kennismaken, 
organiseren en toerusten.  
 
De wekelijkse activiteiten zijn als volgt: 
 
- Op dinsdagavonden van 19:15-20:00 is er catechisatie voor alle jonge-
ren vanaf 12 jaar. Daar bespreken we Bijbelse thema’s op een eigentijd-
se manier. We maken veel gebruik van filmpjes en clips. Kom gerust 
een keer kijken, als je ouder dan 12 bent. 
- Woensdagavonden wisselen zich af tussen de groeigroep en ontmoe-
tingsavond. Op de groeigroep wordt delen uit Spreuken besproken 
naar aanleiding van het boek van Tim Keller over Spreuken. Super inte-
ressant en actueel! Iedereen is welkom en je mag op enig moment aan-
sluiten. Hanco de Lijster is de man die hier meer informatie over heeft. 
510-4753. Op de andere woensdagen hebben we ontmoetingsavonden. 
We beginnen met zingen, daarna wordt een  thema besproken die uit 
de gemeente wordt aangedragen. We sluiten af met ruim gelegenheid 
voor gebed. Ook hier geldt dat iedereen welkom is. Contactpersoon is 
Jan Douwe van `t Zand, 529-4304. 
- Op donderdagavond hebben we verschillende cursussen. Momenteel 
bieden we de Alpha cursus aan. Daarover meer hieronder.  
 
Verdere ontwikkelingen: 
 
- Op zondag 29 september zijn twee nieuwe ouderlingen bevestigd. Ze 
heten Richenel Rughenaath en Rianne Plaisier. We zijn dankbaar dat 
God hen heeft geroepen en dat ze daar graag op willen antwoorden. 
We bidden hen ook Gods zegen toe op hun werk. 
- Jet Baank heeft na vele jaren haar ambt als ouderling neergelegd. Dat 
vinden we jammer, maar we zijn dankbaar voor alles wat ze heeft ge-
daan door de loop der jaren, zowel in Emma als in de VPG. We hebben 
haar eervol ontslag verleend uit haar ambt. 
- We hebben een zanggroep / koor / worshipteam in het leven geroe-
pen om voor te zingen tijdens de diensten. Doordat zij voorzingen, kan 
de gemeente veel eenvoudiger meezingen en bevordert dit het lofprij-
zing van God.  
- Tijdens de Wereldschoonmaakdag Curaçao hebben we als Emmakerk 
ook meegedaan. We hebben rond ons gebouw opgeruimd. We zijn ook 
blij dat gemeenteleden op individuele basis overal op en onder het ei-
land hielpen hiermee. Laten we goed zorgen voor Gods schepping! 
- We hebben nog een aantal vacatures voor ouderlingen en diakenen, 
en we zijn in gesprek met een aantal mensen hierover. Hebt u namen 
van mensen die geschikt zijn, geef het aub door! 
- We streven in Emma ernaar zoveel mogelijk mensen met hun gaven 

Wij zijn op zoek naar… 

Beste mensen, 
 
In verband met het 90 jarig bestaan van onze Emmakerk, zijn wij op 
zoek naar oude foto’s, verhalen en anekdotes over onze kerk en zijn 
predikanten. Heeft u informatie neemt u dan contact op met Benno 
Crezée, telefoon: 695-8579 of email: cpbcrezee@gmail.com, alvast heel 
hartelijk bedankt. 
 
Benno Crezée   
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SCHOOL EN KERK: EEN MOOIE COMBINATIE  

De VPG is al jaren één van de dragende kerken van de VPCO. Dit 
kwam bijvoorbeeld mooi tot uitdrukking in onze jaarlijkse startdienst, 
die dit keer gehouden werd op 8 september in de Emmakerk. Ds. Jan 
Douwe van ’t Zand preekte toen over ‘geloof, hoop en liefde’. School 
en kerk: een mooie combinatie om mensen in aanrakingen te brengen 
met de boodschap van Gods liefde en genade!   
 
Bijbels 
Als VPCO staan we voor christelijk geïnspireerd onderwijs. In het kort 
komt het er op neer dat we onze leerlingen niet alleen klaar willen 
stomen voor een plek in de maatschappij, maar ook in aanraking willen 
brengen met de boodschap van de Bijbel. De mens leeft namelijk niet 
bij brood alleen (Math. 4:4). Geheel in geest met onze protestantse 
traditie willen we onze leerlingen graag zelf de Bijbel laten lezen. In 
samenwerking met Kas di Beibel en dankzij een donatie van Stichting 
Pharus uit Nederland konden we aan het begin van dit schooljaar ca. 
600 Bijbels uitreiken. Het ging om Bijbels voor de eerste klas leerlingen 
van het Marnix College Rio Canario, de dr. Albert Schweitzer College 
Parera en de dr. Albert Schweitzer havo/vwo. 
 
Nieuwe methode 
Tot voor kort werd er op onze scholen bij godsdienst nauwelijks met 
een lesmethode gewerkt. Veelal werd materiaal zelf ontwikkeld, waar-
bij soms gebruik werd gemaakt van christelijke boeken die niet speci-
fiek voor het onderwijs geschreven zijn. De reden dat er tot voor kort 
geen gebruik werd gemaakt van lesmethodes is meervoudig. Zo is er 
geen lokale godsdienstmethode beschikbaar en sluiten lesmethodes uit 
Nederland cultureel niet altijd goed aan. Grootste bottleneck is echter 
de financiën. De aanschaf van een lesmethode is een kostbare zaak, het 
gaat om tienduizenden guldens. Maar we vinden het belangrijk dat onze 
kinderen goed onderwijs krijgen. Daarom hebben we als VPCO recent 
de stichting Vrienden van de VPCO opgericht met als doelstelling 
fondsen te werven. Via deze stichting zijn nu op zoek naar financiën 
voor de godsdienstmethode. We hopen dat God onze inspanningen 
wil zegenen. Mocht u ons financieel willen helpen dan u kunt uw bijdra-
ge overmaken op 31519604 (MCB bank) t.n.v. Stichting Vrienden van 
de VPCO. 
 
Hoopvol 
Curaçao maakt een moeilijke tijd door en in het onderwijs is het mo-
menteel echt de touwtjes aan elkaar knopen. Maar toch zijn we hoop-
vol, want mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht 
(Jes. 40:31), zo hield domi Jan Douwe ons tijdens de startdienst voor. 
We zijn ook hoopvol omdat we – zoals we hierboven al schreven – 
geloven dat school en kerk een mooie combinatie is. Ons open toela-
tingsbeleid zien we als een missionaire kans! Samen kunnen we veel 
voor ons mooie eiland betekenen. Bid én doet u met ons mee? 
 
Peter Jansen 

dat echt nodig hebben. Ook helpen wij bij het opknappen van huizen, 
aanschaf van schoolbenodigdheden, hulp aan instellingen die weinig tot 
geen subsidie krijgen. 
 
Het is niet een werk van ‘wie vraagt- wij draaien’. We passen goed 
rentmeesterschap toe en daarom controleren we of er geen andere 
manieren zijn om mensen te helpen door bijvoorbeeld een beroep te 
doen op overheidsinstanties of andere hulpverlenende instanties. Bij 
deze hulp wordt er geen onderscheid gemaakt in geloof, ras of derge-
lijke maar zetten de mens in zijn geheel centraal. 
 
Tijdens de diensten in de kerk, helpen we het avondmaal te verzorgen, 
helpen wij bij de voorbeden, het collecteren. 
 
Al met al mooi werk 
 
Voelt u (of jij… ja... jeugd ook jullie) zich geroepen om dit mooie werk 
te doen? Om samen te bouwen aan Gods rijk door zijn boodschap van 
barmhartigheid en gerechtigheid handen en voeten te geven? 
 
Wordt dan diaken; we zijn een leuk team! En met meer diakenen kun-
nen we meer mensen in nood bereiken. De oogst is groot! 
 
Is het een stapje te ver om diaken te zijn? Kom dan helpen inpakken 
van de voedselpakketten of andere zaken waar we hulp bij nodig heb-
ben. Echt, we kunnen elke hulp goed gebruiken. Het nummer van onze 
voorzitter Sigma Wiel is: 5147833 / 6932612 voor meer informatie. 
Natuurlijk kan je ook bij je eigen kerkenraad terecht voor meer infor-
matie over de diaconie en hoe je zou kunnen helpen. 
 
Wie een hand naar een ander uitsteekt doet dat voor de Heer! (Matteüs 
25:31-46) 
 
Een hartelijk groet vanuit de Diaconie! 

Diaconie 
Elkaar helpen is een gave (Romeinen 12:7, 1 Korintiërs 12:28) 
 
 
Beste allemaal,  
 
25 augustus hebben we onze diaconie zondag weer gehad. We hopen 
dat u erbij was, zodat u met ons deze dag hebt meegevierd en kennis 
hebt gemaakt met dit mooie werk van de VPG.  
 
Door het geloof in Christus willen we zijn liefde uitdragen aan de mens 
in nood; zowel in het materiele als in het geestelijke opzicht. We ver-
zorgen bijvoorbeeld voedselpakketten aan gezinnen of personen die 

An Extraordinary Lady, An Extraordinary Life 
Joan Victoria Smith 

By Husband: Rev. Dr. Neville L. Smith 

 
 
 
 
“Spiritual Light reveals, shows us the way we 
should live, love, care, serve and share the Light 
with others.” (From Joan’s Notes) 
 
 
 

 
An Extraordinary Lady, An Extraordinary Life is the title of a booklet I re-
cently published in memory and honor of my late spouse Joan who 
passed in March 2018.  I wrote a snapshot of her person and life be-
cause her positive impact on the Church, the community, and individu-
als is an inspiration to anyone wanting to live a meaningful, spiritual, 
and motivating life. Joan was a light to all who knew her, and I wanted 
to share that light further. She was wise, uplifting, and caring—a wom-
an of amazing faith, hope, and love. I first met Joan when she came to 
the United Theological College of the West Indies in Jamaica in 1967 
as a candidate from the Presbyterian Church in Trinidad to train for 
the Diaconal Ministry. She was one of the very few women who came 
to train for the active (formal) Ministry of the Church in the service of 
God. She was certainly a Trail Blazer for women in the 1960’s entering 
Ordered Ministry. Throughout her life, she would encourage people 
from all walks of life and backgrounds to collaborate and contribute to 
the wellbeing of all.  

 
We fell in love in College, and although some wondered how it would 

Continued on page 14 
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schrift.  
 
Tijdens de intrededienst van ds. Kikkert hebben wij het lied gezongen: 
”We are one in the Spirit”. Dit lied is een beroep op ons allen om ons 
als Christenen in te zetten voor eenheid in de Geest en in Onze Heer. 
In het refrein wordt antwoord gegeven op de vraag hoe anderen (en 
m.n. andersdenkenden) ons kunnen herkennen als Christenen. Het 
antwoord op de vraag dat wij als Christenen herkenbaar moeten zijn 
door onze liefde. Liefde in dit verband is een actiewoord. Dat betekent 
door onze handelingen, attitude, gedrag etc. moeten wij duidelijk her-
kenbaar zijn als Christenen.  
 
Ik ga nu even verder in het Engels. In the Bible we are not asked to like 
one another, but we are rather commanded to love one another un-
conditionally. We do not necessarily have to like each other. That’s a 
matter of choice. On the other hand, to love one another is compulso-
ry. 
 
In Matthew 22:37-40 New King James Version (NKJV) we read the 
following: 37 Jesus said to him: “‘You shall love the LORD your God 
with all your heart, with all your soul, and with all your mind.’  
38 This is the first and great commandment. 39 And the second is  
like it: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ 40 On these two 
commandments hang all the Law and the Prophets.” 
Andersdenkenden zijn in dit verband OOK onze buren.  
 
Ik wil in dit verband ook verwijzen naar een voor mij treffende passage 
in de Bijbel en die leest als volgt. “Laten we als antwoord op alles 
wat Hij voor ons heeft gedaan elkaar overtreffen door behulp-
zaam en vriendelijk voor elkaar te zijn en goed te doen”. 
(Hebreeën 10:24) 
 
Broeders en Zusters in Christus met zijn Boodschap heeft ds. Kikkert 
een belangrijke kern van het Christenzijn blootgelegd. Het ligt nu aan 
ons allen hoe wij als VPG met liefde, verdraagzaamheid en respect 
voor elkaar verder zullen gaan met het bouwen aan onze Bijbelvaste 
VPG Kerk, met behoud van ons kenmerkend karakter, getypeerd door 
Eenheid in Verscheidenheid. 
 
Graag vraag ik u om te bidden voor vrede op ons eiland. Moge God 
onze Regering en alle andere leiders in onze gemeenschap de wijsheid 
geven om de juiste beslissingen te nemen in het belang van het welzijn 
van ons land. Laten we bidden voor de slachtoffers en nabestaanden 
van orkaan Dorian in m.n. the Bahama’s en ook voor onze buren in 
Venezuela. En laten we bidden voor alle mensen, waar die ook moge 
zijn, en die hulp nodig hebben om een menswaardig leven te kunnen 
leiden. 
Tenslotte volgt op pagina 15 (Red) de toespraak van ondergetekende 
ter gelegenheid van de Intrededienst voor ds. Jacob Kikkert alsmede 
ook een aantal foto’s welke genomen werden tijdens de dienst.  
Ik wens u allen en ook uw geliefden een fijne oktober maand 2019 toe.  
 
Be good & Be Blessed. 
Ralph James. 

 
 
 
 
Beste Broeders en Zusters in Christus, 
 
Na een periode van een zo’n 10 maanden tijdens welke diverse gast-
predikanten voorgingen, brak voor de wijk Fortkerk de dag, of beter 
gezegd de avond aan, waarop de wijk haar nieuwe VPG-predikant, ds. 
Jacob Kikkert, kon verwelkomen. Dat gebeurde tijdens een gezamen-
lijke VPG dienst in de Fortkerk. Onder de aanwezigen waren kerkgan-
gers van alle drie wijken vertegenwoordigd. Zr. Yvonne Isidora- 
Gumbs ging voor in de dienst en deed dit op haar wel bekende voor-
treffelijke wijze. De bevestiging van ds. Kikkert als de nieuwe VPG-
predikant was in haar persoon in goede handen toevertrouwd. Het 
werd een hele mooie dienst, geheel passend in de stijl van de Fort-
kerk. De koor Forti Kantando bracht een aantal prachtige liederen 
waarvan de aanwezigen zichtbaar volop genoten. 
 
Hoogte punt van de dienst was de boodschap welke gebracht werd 
door ds. Jacob Kikkert. Daarvoor ging hij terug in de tijd van de ge-
boorte van Mozes. Hij voelt zich erg aangesproken door dit Bijbels 
verhaal omdat een aantal kenmerken uit die tijd zich nog steeds van-
daag de dag voordoen. En dat hebben we het m.n. over hoe wij als 
Christenen omgaan met mensen die anders zijn dan ons, qua uiterlijk, 
qua denken, qua maatschappelijke status, enz. enz. 
 
De geschiedenis van de mensheid is doordrenkt van de mogelijke ge-
volgen van het optreden tegen andersdenkenden, mensen met andere 
etnische achtergrond etc. Niet zelden kan dit in extreme gevallen uit-
monden in oorlogen. Ook zijn er zelfs voorbeelden uit de geschiede-
nis van hoe bepaalde staten in hun wetgeving deze verschillen benoe-
men en op basis hiervan bevolkingsgroepen uitsluiten van bepaalde 
grondrechten (zie b.v. de jarenlange in standgehouden rassensegrega-
tie in de V.S.). 
 
Het optreden tegen andersdenkenden is ook niet vreemd in geloofs-
gemeenschappen. De Reformatie welke zo’n 5 eeuwen geleden plaats-
vond is ook mede het gevolg geweest van het optreden van de toen-
malige leiding van de Katholieke Kerk tegen andersdenkenden zoals 
Maarten Luther. 
 
Ook vandaag nog weten Christenen niet altijd zo goed om te gaan 
met mensen die anders zijn dan zij. Dit kan leiden tot onverdraag-
zaamheid en zelfs haat t.o.v. bepaalde groeperingen in de samenleving. 
Waar wij ons steeds als Christenen voor moeten waken is dat wij ons 
niet beter of superieur beschouwen dan anderen. Juist als Christenen 
zijn wij geroepen om met elkaar in gesprek te gaan, met de Bijbel op 
tafel, over alle mogelijke en moeilijke onderwerpen. In deze kunnen 
wij een voorbeeld nemen van Jezus die moeilijke vragen niet ontweek, 
maar juist de vragenstellers uitdaagde, alweer, gebaseerd op het Ge-

Vervolg van pagina 9 

Paulus schrijft  dan vol emotie: "maar je bent in Christus allemaal gelijk. 
Hier telt niet wat je was, of wat je bent of waar je vandaan komt,  het 
gaat er om dat je van Christus bent, èn kinderen van God. Dat is het 
enige dat hier telt. Want Gods genade verenigt wat was verdeeld, 
heelt waar scheiding is en maakt gelijk".  
Kijk…, als je je oprecht deze gedachte van Paulus toe-eigent, dan kan 
het niet anders dan dat je anders naar jezelf gaat kijken. En niet alleen 
naar jezelf, maar ook naar anderen. 
En wellicht zie je in hen schepsels van God, kinderen van één vader.  
Merk je het?  Het verschil maakt plots geen verschil meer. 
Nu hebben wij, uiteraard, andere zorgen en andere vragen dan die ge-
meente van toen in Galatië. 
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En dan lezen we over de geboorte van Mozes “Een man van het huis 
van Levi ging en nam een dochter, zij werd zwanger en baarde een 
zoon". Eerst verbergt ze haar kind voor Farao. Maar als dat niet langer 
kan maakt ze voor hem een kistje, een bootje van papier, een arkje  
– al is het eigenlijk een doodskistje. Ga maar na, een rivier met golfslag, 
stroomversnellingen, krokodillen. Wie haar kind uit wanhoop daaraan 
uit handen geeft…. die neemt eigenlijk afscheid 

misschien met hoop op zegen.  
  
Zegen wordt het. Want dit kind in de doodsrivier eindigt niet met de 
dood, er vindt een wonderbaarlijke redding plaats, door die vreemde 
prinses. De dochter van farao. Zij trekt het kind in dat biezen mandje 
uit de doodsrivier. Wat ze zegt is: "Dit is één van de kinderen van de 
Hebreeën".  
  
Zij spreekt níet, zoals Farao, over verschil van zonen of dochters, of 
wie bedreigend is en wie niet.  
Maar heeft het over een kind. En dat is voor ons misschien een subtiel 
verschil. Zij gaat niet mee in de perceptie, de politiek van haar vader. 
Daarmee wordt het eigenlijk ook een bijbelverhaal met ontzettende 
relativerende humor.  
De opzet van die  verschrikkelijke Farao is immers mislukt. En nog wel 
doordat zijn eigen dochter dochter niet meeging  in zíjn manier van 
kijken, zijn manier van redeneren, zich niet liet beïnvloeden door zijn 
angst voor het vreemde, zich niets gelegen liet liggen aan zijn manier 
van handelen. Als iemand zegt dat de bijbel een heel ernstig en serieus 
boek is, dan geef ik hem of haar gelijk, maar er staat wel degelijk ook 
humor in. 
  
Maar… wat ik het hele bijzondere vind in onze lezing vanmiddag, zij zag 
…. op de manier van God. Met ogen van liefde en barmhartigheid. Zij 
handelde zoals God handelt. Die dingen die in Exodus over God wor-
den gezegd, worden — heel bijzonder — ook van haar gezegd, 
van die vreemde prinses:  
Zij daalde af.  
Zij zag.  
Zij was met ontferming bewogen.  
Zij betaalde de kosten.  
Zij een riep een naam over hem uit.  
  

Blijkbaar handelt God in onvermoede wegen. In die vreede' (heidense) 
dochter wordt uitgetekend waar het ten diepste om gaat:  om die ont-
ferming, om die liefde van God, om in liefde te leven, en daarmee in 
verbondenheid, zèlfs met het vreemde (want het kind dat zij uit het 
water trok wordt haar tot zoon). En daarmee wordt deze vreemde 
dochter óns tot voorbeeld.  
  
Als dan meerdere mensen in een groep, in een gemeente, in een kerk, 
ook deze weg van barmhartigheid en liefde gaan, dan wordt zo’n groep 
een plek van hoop, van verbondenheid en vertrouwen, van ‘inclusion' 
zoals Paulus dat aangeeft in zijn Galatenbrief. Een plek die de 
samenleving kan laten zien dat het anders kan  dan hard tegen hard. 
Dan kunnen de zachte krachten voelbaar worden en waarden die ons 
dierbaar zijn verinnerlijken.  
  
Juist in deze tijden van de polarisatie die we op zoveel plaatsen in de 
wereld zien, is dat zó belangrijk. Dat gun ik ons. Dat we dit werkelij-
kheid doen worden, als mens, als gelovige, als gemeente, als VPG. Ver-
langend naar verbondenheid en  éénheid omdat het — citeer ik Paulus 
—het uiteindelijk teruggaat op één doop, een geloof en één Heer, die 
verschillen overbrugt en mensen samenbrengt en met elkaar verbindt. 
  
Gelezen werd: 
Galaten 3:26-28 en Exodus 1:8-2:10 
  
ds. Jacob H. Kikkert 

En het lijkt ons  misschien eenvoudig ons te houden aan de richtlijn die 
Paulus hier geeft, wanneer  we het oprecht proberen. De richtlijn die 
wij  — in zekere zin over de schouders van die eerste lezers heen — 
ons horen aanzeggen door de apostel: "in Christus zijn wij allemaal ge-
lijk, er is in Gods ogen geen onderscheid!” 
  
Maar het is meestal niet zo eenvoudig. Het valt niet mee om Paulus 
woorden ons ook zo toe te eigenen, dat we ze internaliseren en wer-
kelijk zo leven zoals Paulus het voor zich ziet. 
Als mensen van geloof worstelen ook wij nog steeds met lichte en 
donkere krachten in ons bestaan. We worstelen bij tijd en wijle dan 
ook met verschil en geschil, met het maken van onderscheid tussen ‘zij’ 
en ‘wij’. Het is mensen eigen om onderscheid te maken. Daar waar het 
onderscheid tot uitsluiting leidt, wordt het onheilzaam. Dat is wat Pau-
lus op het oog heeft 
  
En het is nu eenmaal voor iedereen oneindig veel makkelijker om met 
mensen om te gaan die zijn zoals jijzelf, die denken zoals jij, die opvat-
tingen huldigen zoals jij — je familie, je vrienden, de mensen die je zèlf 
hebt uitgekozen. Oneindig veel makkelijker dan met anderen die an-
ders zijn, of een beetje anders denken. Wanner we doorschieten in het 
afwijzen van het anders zijn van de ander, dan krijgt het zijn lelijkste 
vorm: het wordt 'wij' tegenover ‘zij’. Het polariserende effect daarvan 
zien we om ons heen, waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de 
samenleving sterker worden, mannen tegenover vrouwen, vakbonden 
of burgers versus de politiek, arm tegenover de geprivilegieerden, au-
tochtonen tegenover migranten, maar ook gelovigen tegenover niet-
gelovigen, moslims versus christenen, katholieken tegenover orthodox 
protestanten, het Westen tegenover Maduro of Poetin, 'yui di Kòrsou' 
tegenover ‘makambas’. 
Het is de werkelijkheid om ons heen. 
  
In plaats dat we elkaar herkennen in wat ons mogelijk bindt, zijn we 
geneigd de verschillen te benadrukken, niet alleen in de samenleving, als 
we er geen aandacht aangeven gebeurt het ook bij ons, als geloofsge-
meenschap. Omdat ook de kerk, en mensen van de kerk deel uitmaken 
van diezelfde samenleving, deelhebben aan diezelfde werkelijkheid als 
alle mensen, en het soms niet meevalt ons als geloofsmensen aan al de 
onheilzame invloeden in de maatschappij te onttrekken, ook al weten 
we beter. 
  
De lezing uit Exodus is voor dan ook mij een soort contrastverhaal. Er 
wordt ons een spiegel voorgehouden waarin wordt geïllustreerd wat 
er gebeurt, juist wanneer verschillen, het anders zijn, wordt geculti-
veerd, wanneer een 'wij' tegenover een ‘zij' komt te staan, wanneer 
mijn of ons gelijk of mijn of onze waarheid zwaarder weegt dan die van 
een ander. 
  
Het wordt verhalenderwijs uitgetekend in die koning van Egypte, in de 
Farao die bang is geworden voor het vreemde in zijn land. “Het zijn er 
te veel, ze zijn te talrijk, ze zijn anders!” , roept hij over de Hebreeën. 
"We mogen niet naïef zijn. Straks keren ze zich nog tégen ons en tas-
ten ze onze welvaart aan, en wie wij zijn, en onze manier van leven… 
Laten we maatregelen nemen!” 
  
En dat zijn geen halve maatregelen. Wat volgt is dwangarbeid en ge-
weld. En uiteindelijk — in zijn zucht tot zelfbehoud verordonneert Fa-
rao dat vroedvrouwen “pasgeboren jongetjes moeten doden, meisjes 
mogen blijven leven”. (Zoals u misschien weet staat in het oude Israël 
mannelijk nageslacht symbool voor toekomst, de naam gaat verder, de 
familienaam wordt verder gedragen). 
Wat we hier lazen is een onvoorstelbaar gruwelijk plan van Farao.. 
Gelukkig zijn er die twee vroedvrouwen van wie de namen ons be-
waard zijn gebleven en en die het onzalige bevel van de Farao met een 
list ombuigen in een daad van liefde. Kinderen blijven leven. Ook de 
pasgeboren jongetjes. Maar Farao, uit op zelfbehoud, heeft het nog 
steeds en opníeuw over die zonen en dochters. Hij maakt onderscheid 
tussen wel- en geen toekomst, en tussen wij en zij. 
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tions would lack the sustenance to survive. When I was called to the 
Barrhead Pastoral Charge (now Grizzly Trail Pastoral Charge in Alber-
ta) comprised of Barrhead, Fort Assiniboine, and Mosside congrega-
tions, it was again about ensuring the churches developed nicely. Joan 
and I pulled our sleeves up and got to work, and we saw great results. 
For example: the Barrhead Church fully paid off its debt for the new 
Church building that had been built before we came, the Sunday School 
space at the back of the Fort Assiniboine Church was expanded, and 
the small Mosside congregation progressed. Most importantly, there 
was visible growth spiritually and in outreach work and service. Joan 
was as usual very active in the work of these congregations in so many 
different ways. For example: since Joan was licensed, she preached in 
several of the churches during the summer months when the regular 
ministers were on holidays. In Ontario where I served as General 
Council staff (United Church of Canada), Joan availed herself of an op-
portunity to study further at Emmanuel College of Victoria University 
in the University of Toronto. Joan always sought to expand her 
knowledge, and she was an advocate of ongoing learning. We both saw 
learning and self-development as important at every stage of one’s life. 
After working as General Council staff, I was called to serve Cooksville 
United Church (Ontario). We spent 14 years there and witnessed phe-
nomenal growth for the Church that was about to close its doors be-
fore we came. For example: the congregation added about 250 new 
members and adherents, most importantly growing in spirituality and 
expanding in service and outreach work. Cooksville United Church 
became a model for other churches in Ontario. I was also able to serve 
at all levels of Church Governance—for example as Chair of Halton 
Presbytery (comprised of more than 30 congregations), Member of 
Hamilton Conference Executive, (comprised of 5 Presbyteries), Com-
missioner to General Council, (National Assembly of The United 
Church of Canada) and Member of Permanent Committees of General 
Council—and also at the same time serving on a number of fraternal 
organizations. Joan continued to serve in several groups, including fra-
ternal organizations doing community work. Joan and I were able to 
raise significant funds for charity. 
  
Joan saw challenges as opportunities, and what some consider limita-
tions/impossibilities she looked at as incentives to push beyond (to 
open the heart and mind to God’s Goodness and Grace, trusting in 
God’s power to overcome. As followers of Jesus, the Christ, we were 
willing to work with all peoples for the common good.  
 
The United Church of Canada recognized Joan’s contribution to Team 
Ministry in the various parts of the world. Our Team Ministry interna-
tionally and in Canada was very productive, reviving, and elevating for 
people, churches, and organizations. This feedback we got from numer-
ous people. We never did the work to impress people. We gave all the 
praise and glory to God. We believed that it was through the grace of 
God that we were able to carry out this “servant ministry” to the Glo-
ry of God.  
 
When we retired at the end of 2016, we hoped to continue serving 
albeit not in the same way as we had in the active ministry. We reflect-
ed on all the groups Joan and I had founded (for example: youth and 
seniors groups, women’s and men’s groups, scholarship and other 
groups) and were part of an initiative taken to have pioneers recog-
nized (by writing books about Obed Anthony and Johannes Bakhuis 
(Pachi Jan”), who respectively established English- and Papiamentu 
speaking congregations in Curacao, all the Churches we worked hard 
to move forward, all the community activities we undertook to aid 
community, and all the people we helped. Together we always did our 
best to promote growth, fairness, equal opportunity, justice for all, 
mercifulness, understanding, compassion and love. We depended on 
the Holy Spirit to guide and enable us. We reflected also on all that we 
learned from others, and we were thankful for the people working 
with us to do nurturing and constructive things. Throughout our 
“Team Ministry,” we sought to express gratitude and appreciation to 
others and to recognize their contributions in whatever way we were 
able to. We were and are not perfect, only servants seeking God’s will, 

work out (a Presbyterian and a Methodist), it worked. We embarked 
after marrying on a 46-year adventure in Team Ministry encompassing 
different areas of the world such as the English and Dutch Caribbean, 
Europe, as well as Western and Eastern Canada. Also, besides living in 
various countries and places, Joan and I travelled extensively and min-
istered in some form everywhere we went. It did not matter if Joan 
was employed or volunteering, she was always dedicated to kindly 
serving others, to improving things, and to bringing God’s love to eve-
ryone. She saw potential and value in every person, and was never 
weary to humbly step forward to help where she could. She contrib-
uted an enormous amount (whether behind the scenes or in leader-
ship roles) to all the congregations we worked in: large ones—small 
ones, struggling ones—expanding ones, and so many other ones.  
 
I will give some examples of our journey in Team Ministry. It was con-
sistently a heavy workload, but with much fulfillment for both of us. 
We saw our hard work build Churches, strengthen congregations and 
the community, and bring people together in faith, hope and love. We 
were happy that what we put into our work lead to wonderful 
achievements. In one situation, Joan pastored three congregations in 
St. Vincent while I was assigned to six other congregations. Altogether 
we balanced the needs of nine congregations with their own unique 
circumstances, and we managed for each one to grow and thrive. In 
Curacao in the Dutch Netherlands Antilles, I served as the second 
minister born in the Dutch Antilles to serve the United Protestant 
Church in nearly 350 years. I later became the Moderator of the Unit-
ed Protestant Church in the Netherlands Antilles; and The United 
Protestant Church (knowing that Joan was theologically trained), rec-
ognized Joan’s credentials and commissioned her to serve as the first 
Diaconal Minister of the United Protestant Church (VPG) in 350 
years. Her preaching was in the English District 1 known as Ebenezer. 
She along with all the Church work between us, served in several 
groups and regional ecumenical organizations as well. For example, 
Joan served as Secretary of the Curacao Council of Churches, and 
later I as Chair of the Curacao Council of Churches and a member of 
the Broad Executive (Continuation Committee) of the Caribbean 
Conference of Churches (that encompassed multiple denominations 
and languages of the region) Joan was able to effectively balance 
Church work, community activities, family (we had two children), 
while at the same time navigating through diverse cultures and situa-
tions. When we were in The Netherlands in Europe, I was called to 
serve as the first Circuit minister of the Holland Methodist Church. It 
was a pioneering assignment. As a United Church of Canada minister 
at that time, the United Church allowed me to be there owing to my 
Dutch background and knowledge. There were two congregations—
one in Amsterdam, the other in Rotterdam. They were in existence 
for a few years and formally made a Circuit. There was much to be 
done. Joan was actively supportive (doing work behind the scenes and 
taking leadership in what was needed); she worked long days and 
nights alongside me. We did our best in very challenging circumstanc-
es. We ministered there for almost two years before returning to 
Canada. 

 
In Canada, we wanted to work in the United Church of Canada since 
that Denomination had given both Joan and I scholarships to further 
our education. We were indeed grateful for the scholarships they 
gave us. We were first called to two congregations (Stony Plain and 
Mewassin) in Western Canada, Alberta). It was a different environ-
ment for us—small towns and vast prairie lands—but we felt wel-
comed. Joan and I knew that we wanted to help the churches grow 
and thrive, and the congregations were resilient and willing to think 
forwards. In our time there we saw both congregations really grow 
spiritually, numerically, in outreach work as well as in infrastructure. It 
was a congregational, community and Team Ministry accomplishment 
that brought us great satisfaction. Joan never expected any accolades 
for what she was doing or helping with. Joan’s motivation to be a sup-
porter/helper came from within. She believed that supporters/helpers 
were crucial. Without supporters and helpers, churches and organiza-

Continued from page 11 
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grace and mercy.  
One of Joan’s favorite hymns was It Only Takes a Spark. 
In its words, she would truly say: “I wish for you my friend, this happi-
ness that I’ve found—on God you can depend, it matters not where 
you’re bound. I’ll shout it from the mountain top; I want my world to 
know: The Lord of Love has come to me, I want to pass it on.”  May 
everyone pass God’s love on! 

Curaçao 22 september 2019 
Broeders en Zusters in Christus, dames en heren, bon nochi. 
Dominee Kikkert en Zr. Hotsche Kikkert-de Boer de Centrale Ker-
kenraad van de VPG heet u beiden bon bini op ons Dushi Korsou.  
Zoals gebruikelijk hebben wij betrouwbare bronnen geraadpleegd om 
meer te weten te komen over de mens ds. Jacob Kikkert. Dus daar 
gaan we dan. Het echtpaar Kikkert heeft twee dochters. Zij hebben 
vier kleinkinderen. Om te ontspannen kookt ds. Kikkert graag. De 
kleinkinderen vinden dat opa Jacob het lekkerst kan koken van de hele 
wereld. Als zij bij opa en oma op bezoek zijn dan moet bij het ontbijt 
natuurlijk ook de nodige pannenkoeken worden gebakken. Als het een 
beetje uitkomt met de schoolvakanties kampeert de familie met kin-
deren en kleinkinderen. Het liefst kamperen ze in Frankrijk. De familie 
heeft daar als gezin 5 jaar gewoond en gewerkt. In Frankrijk werkten zij 
samen op een kerkelijk project. Dit was een centrum waar hoofdzake-
lijk jonge Afrikaanse studenten hun eerste huis kregen aangeboden om 
na verloop van tijd met behulp van het centrum zelfstandige woon-
ruimte te vinden. Uit dit werk is op een gegeven moment een geloofs-
gemeenschap gegroeid. In die periode is ds. Kikkert begonnen met de 
studie Theologie. 
 
Zowel dr. Kikkert als zr. Hotsche zijn altijd erg betrokken geweest bij 
het werk van de kerk. Dat is ooit begonnen op de zondagsschool. La-
ter deed het echtpaar samen jeugdwerk, hadden zij een jeugdclub en 
organiseerden zij jeugdkampen. Van jongs af aan was ds. Kikkert al ac-
tief met het doorgeven van het Evangelie. Ds. Kikkert staat bekend als 
serieus en creatief en dat hij van humor houdt. Hij is iemand die altijd 
over grenzen heen wil kijken. Ds. Kikkert weet mensen bij elkaar te 
brengen en als team player is hij goed in het organiseren. Onze nieuwe 
dominee is van oorsprong een eilander, opgegroeid op Texel. Dit zal 
zeker goed van pas komen bij het verloop van zijn inburgering hier op 
Curaçao. Hij woonde met zijn ouders op een boerderij met koeien en 
schapen. Hij heeft altijd mee moeten helpen op de boerderij waar altijd 
veel te doen was. Dit heeft bijgedragen aan zijn “hands on” manier van 
aanpakken. Tenslotte heb ik mij laten vertellen dat de dominee een 
aanpakker is en dat hij niet altijd voor de makkelijkste weg zal kiezen. 
Tot zo ver een profielschets van de persoon ds. Jacob Kikkert.  
 
Ds. Kikkert, u aanvaard uw ambt in onze Kerk juist op een moment 
dat Curaçao zich voor grote uitdagingen geplaatst ziet. Naast de ge-
beurtenissen welke zich afspelen in onze samenleving, is binnen onze 
Kerk ook een proces gaande waarbij vragen gesteld worden zoals wel-
ke visie en missie de basis moeten vormen voor de VPG op weg naar 
de toekomst. Daarbij is het nader definiëren van de grenzen welke de 
eenheid en verscheidenheid van onze Kerk bepalen onderwerp van 
gesprek. Het moge duidelijk zijn dat alles wat wij doen en laten ge-
toetst moet kunnen worden aan Gods Woord. Het mooie van Het 
Woord is dat de Waarheid die daarin wordt verkondigd niet aan tijd 
gebonden is. Als we de Bijbel lezen krijgen we niet alleen tijdloze infor-
matie, maar dan openbaart zich ook Gods denken tot ons. Als Kerk 
moeten wij ons steeds afvragen hoe wij ons het beste moeten organi-
seren en welke veranderingen wij daartoe moeten nastreven om zo-
doende uitvoering te kunnen blijven geven aan onze Missie hier op Cu-
raçao. Wij maken deel uit van de Curaçaose samenleving, een samenle-

ving die ook onderhevig is aan allerlei lokale en internationale sociaal 
maatschappelijke opvattingen alsook aan diverse technologische ontwik-
kelingen. Waar het dan om gaat is dat wij als Christenen steeds onder-
scheid weten te maken tussen ontwikkelingen die erop gericht zijn om 
ons leven geriefelijker en efficiënter te maken en ontwikkelingen die 
omschreven kunnen worden als zijnde modern maar die wel kunnen 
tornen aan het fundament van ons Protestants Christelijk geloof. 
 
Als zodanig gaat het volgens mij niet zo zeer of wij een traditionele of 
een moderne kerk zijn maar eerder of wij een Bijbelvaste kerk zijn. On-
ze God is zo groot, Omnipotent en Omnipresent waardoor Hij niet te 
vatten is in een of andere tijdgebonden categorie. Bij het werken aan de 
veranderingen van onze Kerk moeten wij gebruik maken van alle aan-
wezige talenten binnen onze Kerk. Dat betekent het inzetten van zowel 
onze senioren alsook onze jongere leden. Dit doet mij denken aan een 
oude Jamaicaanse gezegde die zegt: New (lees young) brooms sweep 
clean, but old brooms know all the corners of each room. Uitvoe-
ring geven aan onze Missie houdt daarom ook in dat wij dit gezamenlijk 
moeten doen op basis van het tijdloze Woord. 
 
Ik herhaal wat ik al vaker gezegd heb: Een van de belangrijkste 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. Liefde en 
verdraagzaamheid voor elkaar moeten daarbij steeds de boventoon 
voeren.  Dominee Kikkert, u bent aangekomen op Curaçao, een prach-
tig eiland, waar heel veel werk verzet moet worden, ook binnen onze 
Kerk. Aan u de taak om, gebruikmakend van de door God aan u gege-
ven talenten, ons hierbij te helpen. Moge God Almachtig u hierbij bij-
staan en moge Hij u rijkelijk zegenen als onze nieuwe VPG-voorganger 
van de Wijk Fortkerk. Be good & Be Blessed.  

Toespraak Preses van de Verenigde Protestantse Gemeente 
van Curacao  

Br. Ralph L. James 
Ter gelegenheid van de Intrededienst voor  

Ds. Jacob Kikkert  

Foto impressie tijdens de intrededienst van ds. Jacob Kikkert  
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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 

 


