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The Future UPC / VPG
‘The method may change, but the message must remain’ - Dr. Myles Munroe
Bro. D’arcy Lopes
Go to one of our 3 churches on a Sunday morning
and the gray hairs you see dominate.
The average age of the churchgoers is much too
high.
Picture this church 10 to 15 years from now and
you will see extinction setting in.
To avoid this happening, preparation and action
should start as soon as possible in some crucial areas:
Youth
Saying we value the youth without dealing with
them to implement programs, involvement, ideas
and/or desires will never ever produce tangible results. They will not
believe we really mean what is
said, especially if there is no action
at all, besides doing things for them
on our terms.
We don’t need youth services but
rather services with the youth involved.
Let’s start by listening to them,
encouraging them, coaching them,
advising them to help them succeed.
Be prepared to answer their questions honestly and straightforwardly. Help to discern the ‘Good News’ from fake news.
Music
Insisting on ‘old school’ songs the congregation
hardly knows, while there are numerous uplifting
songs that help make the Praise & Worship a joy to
participate in, does not encourage attendance.
How can one live in Curaçao while subtly blocking/
opposing songs in Papiamentu, is unbelievable.
Years ago someone claimed that a Tumba is not
church music, when local music entered the church.
The Wesleys changed the lyrics of pub songs so
they could be sung in church because the melodies
were known. If a pub song is considered church
music, what’s wrong with local rythms?
In Trinidad the churches blocked steelbands from
performing in church, especially when the youth

produced what they called ‘Gospelypso’ because
they considered it was bachannal. Do you know
steelbands can play Mozart, Bach etc.? Gospelypso is
singing the gospel calypso style. When the mistake
was realized they were quickly invited to become
part of the Praise & Worship.
Example: ‘Trust & Obey’ can be sung the ‘old school’
way. Change the rhythm and enjoy !
How about exploring and learning songs we can sing
and move with, praising the Lord?
Evangelization (making disciples)
Matt. 28 instructs us to make disciples. To do so we
must first become disciples ourselves.
Making disciples will produce fruit.
The fruit is the harvest after sowing seeds. Becoming a member and
going to church will not make one
a disciple. This entails a process
with the intent to become one.
Being passive means maintaining
the status quo and prevents the
Spirit from moving.
Can we start the process of becoming a disciple and what this
means from within to subsequently
export it to others around us?
Those that become a disciple will share this joy and
there will be personal and external growth.
Bible study
Every machine or gadget comes with a manual made
by the manufacturer.
Follow the instructions carefully and the object will
work perfectly.
Humans also have their manual made by their manufacturer. God is our manufacturer and the Bible is
our manual. The church service is NOT the most
important event during the week, but the bible
study. The bible should not be read, but should be
studied.
Promoting bible study will encourage everyone to
want to know more about our manufacturer and
how He wants us to perform. This learning process
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is ongoing and enlightening. The more one understands, the more one
will want to know and share.
Giving
Our purse is linked to our passion!
Trying to convince someone to give using their mind/intellect is futile
and creates resistance.
There will always be a reason why not to give or to give less. There
will always be a lack of funds till we realize that everything is His and
nothing is ours. By learning to give we are really learning to give back.
When our passion is linked to God, we will loosen our purse and
God’s abundance will kick in.
Giving one’s heart to God and understanding His instructions will make
one give with pleasure and be happy doing so. God will reward a happy
giver and the cycle will continue.
Attendance
Going to church because of tradition, habit, duty, appearance or whatever other reason does not move the Almighty. Going to thank Him,
praise Him, worship Him with joy, gives Him pleasure.
Attendance will only grow when the congregation comes with the right
state of mind. If I sit next to someone without wishing them a good
morning or sharing a liturgy I’m mentally unprepared to rejoice and
praise the Lord. I might as well stay home !
Everyone can help to produce a positive atmosphere by being prepared
to share love and to fellowship.
Make a stranger feel at home, it may be a seeker but most importantly
a brother or sister.
Encourage others to partake and to be uplifted. Let regular visitors
know you missed them if for whatever reason they were absent.
If we keep doing the things that do not work, we will continue to reap
results that won’t work.
Analyzing these and eventually other aspects and producing workable
solutions, bearing in mind that adjusting a method without changing the
message, will give positive results for His glory.

Meditatie
Klein begin, machtig eind
Ds. JD van `t Zand
De Amazonerivier ontspringt op 5000 meter hoogte in een gletsjer in
Peru. Dan is het maar een klein beekje. Je kunt er met gemak over
heen springen. Meer dan 1500 rivieren voegen zich dan bij dit beekje
voor het in de Atlantische oceaan uitmondt. De rivier bereikt een
breedte van 65 km (zo breed als de lengte van Curaçao), en is de waterrijkste rivier op aarde. Grote schepen varen op de rivier, die eens
een beekje was. Indrukwekkende watervallen komen voort uit dat nederig beekje. Wanneer je naar het machtig eind van de rivier kijkt, zou
je nooit kunnen denken dat het begon als een klein beekje.
De machtige Amazone is eigenlijk een levend voorbeeld van hoe God
vaak werkt. Iets groots komt vanuit iets kleins. Iets indrukwekkends uit
iets nederigs. Dat is hoe God machtige rivieren maakt. Dat is hoe God
machtige bewegingen tot stand brengt. Dat is hoe God indrukwekkende mensenlevens maakt.
Paulus beschrijft deze vreemde weg van God met de wereld in 1 Korintiërs 1:26-31.
26
Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er
niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig
waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27Maar wat in de
ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te
beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om
wat wél iets is teniet te doen. 29Zo kan geen mens zich tegenover God
op iets beroemen. 30Door hem bent u één met Christus Jezus, die

dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij
rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, 31opdat het zal
zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij
zich op de Heer beroemen.’
Zie je dit? God vindt het geweldig om iets groots te maken van iets
kleins. Dan is het een wonder en zal iedereen aan God de glorie brengen. Dat is hoe Hij met zijn reddingsplan voor de wereld begon. Hij
liet een baby geboren worden. In de ogen van de wereld zwak, maar
door God uitgekozen om de sterken te beschamen. Uit die Baby zou
een rivier ontstaan die de hele wereld doortrok. Een rivier machtiger
dan enige die de wereld nog ooit had gezien of ooit zal zien. Een rivier
die sterker stroomt dan enige ander. Dat Kindje zou opgroeien en de
wereldgeschiedenis veranderen. Dat Kindje zou onschuldig sterven
opdat jij en ik kunnen leven. Dat Kindje zou opstaan en ons nieuw leven geven. Dat Kindje komt als Here en Koning van hemel en aarde
om alles eens nieuw te maken. Dat is een wonder. Ere aan God in de
hoogste!
De wereld kijkt misschien naar jou, of naar een kleine gemeente, en
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
Beste Lezers,
De dec 2019-jan 2020 editie van VPG Nieuws is uit. Het hoofdartikel is
van de hand van br. D’arcy Lopes die zich met zovelen van ons zorgen
maakt over de toekomst van de VPG. Laten we lering trekken uit zijn
schrijven. De Meditatie is geschreven door ds. Jan Douwe van ‘t Zand.
Gods grootheid komt niet alleen tot ons door de Bijbel maar ook door
de natuur, waarin ook duidelijk Zijn werk te herkennen is.
En zoals gewoonlijk de berichten uit de wijken en de Centrale
Kerkenraad en deze keer ook een artikel van de Diaconie op pagina 9,
geschreven door zr. Barbara Strampel.
Op pagina 5 begint het kerstverhaal dat zeker niet mag ontbreken in
deze editie.
De redactie wil graag weten wat u vindt van ons kerkblad. De opmaak,
de artikelen en de inhoud daarvan. Wat vindt u leuk, wat spreekt u
niet aan en wat mist u. Mail uw reacties graag naar
vpgnews@gmail.com
Alvast hartelijk bedankt.
De redactie wenst u veel leesplezier, een gezegende kerstviering en
een 2020 in Gods nabijheid.
Hanco de Lijster.
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

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

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

Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd
voor de voedselpakketten van de
Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de Kerstnachtdienst is bestemd voor de voedselpakketten.
Zondag 19 januari 2020
FMA Fundashon pa Manego di Adikshon

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
Melinda Domacassé

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

22 jan 2020, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 2 februari 2020
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Bijbelleesrooster

December 2019
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za. 14
zo. 15
ma. 16
di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za. 21
zo. 22
ma. 23
di. 24
wo.25
do. 26
vr. 27
za. 28
zo. 29
ma. 30
di. 31

Romeinen / Romanonan / Romans
13:8-14
Romeinen / Romanonan / Romans
14:1-12
Romeinen / Romanonan / Romans
14:13-23
Romeinen / Romanonan / Romans
15:1-13
Jesaja / Isaías / Isaiah
11:1-16
Jesaja / Isaías / Isaiah
12:1-6
Mattheus / Mateo / Matthew
3:1-12
Jesaja / Isaías / Isaiah
40:1-17
Jesaja / Isaías / Isaiah
40:18-31
Jacobus / Hakobo / James
5:1-14
Handelingen / Echonan / Acts
15:1-21
Handelingen / Echonan / Acts
15:22-35
Psalmen / Salmonan / Psalms
146:1-10
Mattheus / Mateo / Matthew
11:1-19
Jesaja / Isaías / Isaiah
35:1-10
2 Kronieken / 2 Krónikanan / 2 Chronicles
26:1-23
2 Kronieken / 2 Krónikanan / 2 Chronicles
28:1-8
2 Kronieken / 2 Krónikanan / 2 Chronicles
28:16-26
Jesaja / Isaías / Isaiah
7:1-16
Jesaja / Isaías / Isaiah
7:17-8:10
Jesaja / Isaías / Isaiah
8:11-9:1a
Mattheus / Mateo / Matthew
1:18-25
Jesaja / Isaías / Isaiah
9:1b-7
Lucas / Lukas / Luke
2:1-21
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
1:1-14
Handelingen / Echonan / Acts
6:8-7:2a
1 Johannes / 1 Huan / 1 John
1:1-2:2
Jesaja / Isaías / Isaiah
63:1-14
Hebreeën / Hebreonan / Hebrews
3:1-19
Psalmen / Salmonan / Psalms
149:1-150:6
Nuimeri / Numbernan / Numbers
6:22-27

Januari 2020
wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16
vr. 17
za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma. 27
di. 28
wo. 29
do. 30
vr. 31

Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Efesiers / Efesionan / Ephesians
Mattheus / Mateo / Matthew
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Handelingen / Echonan / Acts
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Genesis / Génesis / Genesis
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Amos / Amos / Amos
Amos / Amos / Amos
Mattheus / Mateo / Matthew
Johannes / Huan / John
1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians
1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians
1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Mattheus / Mateo / Matthew
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians
1 Korintiers / 1 Korintionan / Corinthians
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah
Micha / Mikéas / Micah

17:22-24
60:1-12
60:13-22
72:1-20
3:1-21
2:1-12
10:12-22
42:1-13
42:14-25
10:34-48
2:13-23
3:1-17
12:1-20
49:1-13
49:14-26
5:1-13
5:14-27
16:1-20
1:29-42
11:17-34
12:1-11
12:12-31a
27:1-4
4:12-25
26:1-18
26:19-32
1:1-17
1:18-31
4:1-5:1
5:2-15
6:1-16
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Adverteren

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.

EbenezerChurch

Email: vpgnews@gmail.com

25-12
29-12
31-12
05-01
12-01
19-01
26-01
02-02

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

Oranjestraat 111
08-12
15-12
22-12
24-12

LP. D’arcy Lopes
Youth & Children
Rev. Y. Isidora
ds. Jan Douwe van ‘t Zand, 11.00 pm
Watch Night Service Fortplein
Rev. Y. Isidora, 07.00 am
Rev. Y. Isidora
LP. D’arcy Lopes, 08.00 pm
Rev. Y. Isidora (HC & CR)
LP. D’arcy Lopes
Men’s Fellowship
Rev. Y. Isidora
Rev. Y. Isidora (HC & CR)

Fortkerk
Fort Amsterdam
08-12
15-12
22-12
24-12
25-12
29-12
31-12
05-01
12-01
19-01
26-01
02-02

ds. Jacob H. Kikkert
br. Luuk vd Wolde
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jan Douwe van ‘t Zand, 23.00 uur
Kerstnachtdienst Fortplein
ds. Jacob H. Kikkert, Kerstmorgen
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert, 17.00 uur
ds. Jacob H. Kikkert
nog niet bekend
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert (HA)

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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 contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local
board-members or your pastor.
Doopbediening
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouw– en trouwdiensten
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

08-12
15-12
22-12
24-12
25-12
29-12
31-12
05-01
12-01
19-01
26-01
02-02

ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA)
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
br. Hanco de Lijster
ds. Jan Douwe van ‘t Zand, 23.00 uur
Kerstnachtdienst Fortplein
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Johan Plug
br. Hanco de Lijster, 17.00 uur
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
br. Hanco de Lijster
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand (H.A.)

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
07-12
14-12
21-12
28-12
04-01
11-01
18-01
25-01
01-02

br. Hanco de Lijster
zr. Sylvian Pinedo
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
br. Hanco de Lijster
zr. Sylvian Pinedo
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand

Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Vervolg van pagina 2
denkt: “Wat kan zo een klein mensje of groepje mensen nu eigenlijk
doen?” Maar geen mens is te klein voor God om iets groots mee te
doen. Maar ook, geen mens kan zich beroemen op zijn eigen individuele grootheid. Wanneer we deel zijn van Gods machtige rivier, verandert God het landschap. Klein begin, machtig eind. Ga deze kerst weer
naar de bron en verwonder je. Stroom mee en deel in Gods glorierijke, machtige eind.

De Boekenhoek
In de Boekenhoek van Jan Jonkman is er een Herziene Versie van
“De Goede Herder” geschreven door ds Hans Végh en ds Jan
Jonkman.
Op de 2e Adventszondag ligt er een intekenlijst in de kerken.
Tip: Een idee...voor een kerstkado!
Gezegende Feestdagen
Zegen en Voorspoed in 2020
Jet Baank

Kerstnachtdienst
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen
op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Laten wij ook op weg gaan om samen de komst van het Kind te vieren.
De VPG nodigt allen uit voor het bijwonen van de Kerstnachtdienst op
24 december om 23:00 op het Fortplein. De dienst begint om 23:00,
maar iedereen is vanaf 22:00 welkom.

Jeugdkerstdienst
Op 22 december organiseert de Fortkerk een kerstviering voor de
jeugd. Alle kinderen en jongeren zijn welkom om deze gezellige dienst
bij te wonen. Met muziek, een spannend verhaal, een korte overdenking en nog meer muziek, wordt het een mooie avond. En natuurlijk is
er daarna iets lekkers om te eten en te drinken op het Fortplein om te
genieten van de mooie kerstboom, de lichtjes en het gezelschap.
Iedereen is welkom!
De dienst begint om 19:00.
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Kerstverhaal
In een sneeuwstorm
M. Quist
Waarom kijkt John toch zo blij? Is hij jarig? Nee. Is zijn vader of moeder
jarig? Ook niet. En toch is John zo heel erg blij. Weet je waarom? Omdat zijn oma bij hen logeert. De oma van John is met een vliegtuig uit
Nederland gekomen. Dat is een verre reis! Woont John dan niet in Nederland? Nee, John woont in Canada. Eerst woonde John wel in Nederland. Maar zijn vader kreeg werk in Canada, in een ander land, dus
moest de familie naar Canada emigreren. Als je naar een ander land
verhuist, heet dat emigreren. Toen John van de grote verhuizing hoorde, vond hij het eerst niet zo leuk. Hij moest van zoveel dingen afscheid nemen. Van zijn opa’s en oma’s, ooms en tantes, nee,es en
nichtjes. En van school en van zijn vriendjes. Van de mensen uit de
kerk. Weet je wat John ook alvast moest leren? Een andere taal spreken. Want in ieder land spreken de mensen een andere taal. In Nederland spreken de mensen Nederlands, maar in Canda spreken de mensen Engels.
Gelukkig is alles meegevallen in het nieuwe land. Hij woont er alweer
twee jaar. John vindt het leuk op school in Canada. Hij hee. ook
vriendjes. Omdat iedereen op school Engels spreekt, hee. John het
ook snel geleerd. John vindt het wel jammer dat hij zijn opa en oma
nooit ziet. Nou ja, nooit meer is ook niet waar. Een enkele keer komt
opa en oma, of oma alleen, logeren.
John hee. maar één tante in Canada, tante An. Ze woont op een grote
boerderij. Als je bij haar op visite wilt, moet je heel ver met de auto
rijden.
Het is algauw Kers2eest. Daarom is oma uit Nederland naar Canada
gekomen. Oma wil de kerstdagen bij John thuis logeren. Dan kunnen
ze samen naar de kerk en naar het Kers2eest op school. Het wordt vast
heel erg ﬁjn. Papa hee. gezegd dat hij allemaal leuke plannen bedenkt
als oma er is. Vandaag begint het. Papa zegt: “Hoor eens, ik heb een
plan gemaakt. Zullen we vandaag eens bij tante An op visite gaan? Ze
zal het vast ook ﬁjn vinden om oma te zien en met haar te praten.” Als
oma uit Nederland in Canada is, praten ze al8jd Nederlands. Tante An
ook. Ze hee. vroeger ook in Nederland gewoond. “Hoi, hoi!”, gilt John.
“Dat is een goed plan paps. Misschien mag ik wel op de pony rijden
en…”. “Rus8g John”, zegt mama. “Misschien gaat het plan niet eens
door. Kijk eens naar buiten.” Iedereen kijkt naar buiten. Het hee. gesneeuwd. Ja, dat hebben ze allemaal al gezien. Alles is wit. Behalve de
lucht. De lucht is donker. Dat hee. alleen mama nog maar gezien. “Ik
denk dat we nog meer sneeuw krijgen”, zegt mama. “Misschien komt
er wel een sneeuwstorm, net als vorig jaar. Wat was dat erg. Toen lagen er hopen sneeuw op de weg. De auto’s konden niet eens verder
rijden. Nou, als wij eens in zo’n sneeuwstorm komen. ‘k Moet er niet
aan denken. Sneeuwstormen kunnen in Canada zo erg zijn. Veel erger
dan in Nederland.” “Kom, kom”, zegt papa. “niet zo somber mams,
misschien komt er helemaal geen sneeuwstorm. En de grote wegen
worden al8jd goed schoongemaakt door sneeuwschuivers.” Mama
kijkt bezorgd. “Oma”, zegt John, “wilt u naar tante An?” “Ik wil wel”,
zegt oma, “maar dan moet het niet gevaarlijk zijn.” “Ik Denk dat het
wel meevalt”, zegt papa. “Laten we maar gaan.”
Mama zegt: “Zullen we eerst nog wat eten? Het is zo’n lange reis.”
John zegt: “Gaan we maar één dag? Blijven we niet logeren?” “Als we
direct weggaan na het eten en we rijden de hele 8jd door, kunnen we
het wel in één dag doen”, zegt papa. “Jij hoe. morgen toch niet naar
school, daarom kunnen we laat thuis komen.” Mama dekt de tafel.
Even later zi@en ze gezellig te eten. John kijkt zo blij. Hij is blij omdat
Vervolg op pagina 12
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Rev. Yvonne Isidora
Greetings
Friends in Christ, I greet you in the name of Jesus and wish to underline the saying: “God does not ever give us more than we can carry”.
This is what most of us say when we feel that the work is so much
and the time so little and sometimes the work that lies before us
seems unbearable. Well let me tell you it is not simply a saying but it is
also the truth for those of us who believe and have entrusted of whole
being into Gods hands. When you believe in God and you trust that
He is with you always you know that He never lets us down. Even
when things get a little rough you just look up to heaven and say If
God is with me, then what can be against me? No one and nothing can
ever come between the works that God has planned for you to accomplish. All we need to do is to seek His guidance and trust His
promises to us.
Remembering those who are ill
During the past months and weeks we have been faced with the absence of some of our members. We think of sisters Emmy, Geraldine
and Edith. Sometimes getting better seems to take so long yet we have
to remain patient, follow the doctor’s orders and remain steadfast in
our prayers. God hears all our prayers and He answers according to
His will and in His time. Let us continue to trust Him. We have missed
you in church but hopefully we will be able to visit with you once
more before the busy Holiday season. Better yet we trust that you
may be well soon enough so you can be back up and running soon.
Get well, Be Blessed!

weeks since she could not come to church anymore. We considered
and respected Mama Joyce to be one of the faithful pillars of the
church. She was always there and participated to the best of her abilities. We will miss seeing her in her special seat and we will also miss
her joyful singing. Mama Joyce rest in Peace until the Lord returns for
you. To the Family George and Martina once more we extend our
sincere words of condolences for your loss and we trust that God will
comfort you.
Men’s Fellowship
As customary, the Men’s fellowship kicked off the Holiday Celebrations. It was a great dinner/lecture evening. The evening was well attended and the lecturer Mr. James was very informative and inspiring.
We congratulate the men’s Fellowship with this great event and we
look forward to many more lectures.
Social Outing
On Saturday November 16, the Men’s Fellowship organized a nice outing to Banda Abou. They invited the Woman’s group, the Young
Adults and the Board Members to join them. Those of us who participated enjoyed the day. We visited Landhuis Kenepa where we were
given a complete tour of the house. The interesting history about the
slaves was shared with us. We were informed about how they lived
and how they were punished. Emphasis was given to the slave called
Tula with regards to all his efforts and struggles for the abolition of
slavery here in Curaçao.

The loss of a Beloved Member

This month, on the 30th of October we of the Ebenezer Church said
our goodbyes to our beloved deceased Mama Joyce. Mama just passed
away at the age of 99 years and we can say it had just been a couple of

Hereafter we went to the Mr. Pinedo’s museum, where we could see
the full development of the ka’i òrgel. Mr. Pinedo was the first person
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to succeed in making the ka’i òrgel in Curaçao and the first to compose
local music for the ka’i òrgel. It was interested to see that at his age he
still works and give lessons to those interested. Some of us even got
the opportunity to play the ka’i òrgel. Our next stop was for lunch at
Barber. The local cuisine could not have been better. All by all a wonderful outing for which we are thankful to of the Men’s Fellowship who
were great hosts.
Thanksgiving & Harvest
It is always good to stop and give thanks for all things. The psalmist says
in Psalm 92:1 (NKJ) “It is good to give thanks to the Lord, And to sing
praises to Your name, O most High”. Even when the situation is difficult the psalmist insists that it is good to thank the Lord. You may
wonder why we have to do this. Tree reasons why it is certainly called
for us to give thanks to God is because of who He is and for what He
has done for us. Secondly we thank God for having triumphed over evil
and lastly we thank Him because God causes the righteous to flourish.
On November the 24th we bring our gifts to the Church. We thank
God for all our Blessings and then we share the goodness that God has
bestowed upon us with members of our church. We thank all our
members for the usual support.
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of the church please sign up if you wish to attend. We hope that most
of our congregation will come and make this another memorable
event.
Candlelight Service
The annual candlelight service will be held on December the 15th at
6.00 pm. All of us can recall how warm, cozy and encouraging this service usually is. You are invited to come and enjoy this again. Our young
adults and the youth will play a great roll in this year’s service. So
please come! We expect a full church.
Christmas Eve Service
On the night before Christmas members of all the Protestant Congregations, guests and friends will join each other at 11.00 pm for the usual Christmas Eve Service in the open air at Fort Amsterdam. This year
the United Protestant Church has been blessed with two new Pastors.
If you have not met them yet, please come and meet them on this
evening. Do also Invite your colleagues and friends.
Christmas Day
December the 25th, our Service starts at 7.00 a.m. Together we shall
sing the beautiful Christmas Carols and commemorate the birth of Jesus Christ. After the service we shall fellowship with each other. There
will be coffee, tea, hot chocolate and some Christmas delights.
Come and join us, it is going to be a beautiful and blessed service.
Watch night Service
On December 31, the very last day of the year we shall meet for service at 8.00 p.m. During this evening service we shall thank the Lord
for the outgoing year and ask for His continued blessing for the New
Year. All are welcome!

Celebration 55 years Ebenezer Women Club
Appreciation
As we have learnt to thank God we learn to appreciate and thank others for the things they do for us and for the church. As has become
our custom this year again we will show our sincere appreciation to
another group of recipients who will be recognized during the service
for the wonderful way in which they have been supporting the church
and its activities during the past months. Thank you all for being there
and for doing all the work you do.

Renewal of our Covenant
On January 5th, 2019 we shall welcome the New Year with great joy.
On this Sunday as we express our desires and hope for the New Year
we shall renew our commitment to God. We shall renew our covenant
Continued on page 13

Margarita Elisah Hodge

Coming Activities & Services
The busiest season of the year has arrived and we are looking forward
to the many activities. Permit me to share the information of these
with you.
Advent Season
December the 1st will be our first Advent Sunday. This Sunday will also
be our communion service. During the advent time we prepare ourselves spiritually for Christmas. The Christmas season is a reminder to
us that Jesus Christ was born in a little town called Bethlehem. He was
a King, yet He was born in a stable and lay in a manger. He became not
only the light of the world but He became our Redeemer, our Savior
when He later died for us on the cross and was resurrected for the
redemption of our sins.
Senior Christmas Celebration
Our Golden Girls will join the Women’s Group for their private
Christmas Celebration. This will take place on December the 6th and
will be held during lunch hours at the Ebenezer church. We wish you a
happy closing of 2019.
Our Church Christmas Dinner
On December 12th we will have the delight of enjoying a wonderful
evening out. We will meet at the Oleander where the program will be
from 8.00 to 10.00 p.m. Please do remember to sign up for this evening. Your contribution is a minimal amount. Please contact Sister Margerie Matthew if you have any questions. There is also a list at the Back

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
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Fortkerk
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Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
ds. Jacob H. Kikkert

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

Kaya Cacique Manaure S-36
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Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Zr. R.D. Rahman
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Diakenen
Zr. B. Strampel
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Wijknieuws Fortkerk
Ds. Jacob Kikkert
Adventgedachte
Voor feesten en andere bijzondere gebeurtenissen is de voorbereiding
vaak leuker dan het feest zelf. Verwachtingsvol uitzien, het klaarmaken
van alles wat je nodig hebt. Zorgen dat je er helemaal klaar voor bent,
niet alleen aan de buitenkant, wat kleding betreft, maar ook vanbinnen:
dat je er echt met heel je hart voor open staat. Dat alles maakt de
voorbereidingstijd op een feest bijzonder. De adventsperiode, die inmiddels is aangebroken, is de voorbereidingstijd op Kerst. U weet vermoedelijk dat het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus
(komst, er aan komen) en advenire (naartoe komen). Letterlijk betekent Advent dus: God komt naar ons toe. Vanuit die verwachting bereiden we ons voor op het Kerstfeest en de komst van het Kind in de
kribbe.
'Toen God kwam… bleek hij een mens te zijn… menselijker dan de
mensen. Het is een wonder voor onze ogen, wij zien het maar doorgronden ‘t niet’, zei iemand. De wijze waarop Jezus in zijn leven
Woord is en gestalte gaf aan het Woord heeft voor de schrijver van
het Johannesevangelie alles met de symboliek van licht te maken.
Het is de geboorte van Licht in deze wereld opnieuw. Licht is bij hem
veel meer dan zomaar licht. Het betekent ook leven, gaafheid, liefde,
helderheid en uitzicht. De geboorte van dat Licht gebeurt aan de achterkant van het leven. Daar waar je het niet verwacht. Daar waar het
ongedacht en onvermoed is. De geboorte van het licht staat niet in de
etalage van ons leven, of op de social media, al zou je dat nog zo graag
willen, maar vind plaats op de bodem van onze ziel. Jezus komt als het
Licht omdat wij mensen in spiritueel opzicht te verblind zijn om onze
eigen weg te gaan. Advent betekent ook dat deze tijd van voorbereiden op de komst van dat Licht, zich niet alleen beperkt tot het feestelijke en gezellige.
Dat licht wordt alleen maar zichtbaar als er mensen zijn die dat geloven en leven: met woorden en met daden. Niet alleen als een ontroerende kerstgedachte, maar als mensen, zoals jij en ik, waarin God wonen kan. Daarom wordt op de eerste zondag van Advent een kaars
aangestoken in de adventskrans. De eerste van een serie van vier. Het
maakt ons duidelijk, dat het steeds lichter kan worden, in en om ons
heen, zodat ook wij kunnen toeleven naar de komst van het Licht, dat
met Kerstmis in volle omvang en glorie tot ons zal komen. Wie door
dat licht geraakt wordt, weet dat het donker niet zal winnen en wordt
zelf lichtdrager.
Gezegende adventstijd toegewenst.
ds. Jacob H. Kikkert

Tamarijn en Zeelandia
Op 3 december en 7 januari is er weer een seniorenmorgen in de Tamarijn. We beginnen om 10.00 uur. Deze morgen zal geleid worden
door ds. Jacob Kikkert. Naast het gezellig samenzijn en het horen van
elkaars wedervaren lezen we deze morgen opnieuw gedeelten uit de
Bergrede in het evangelie naar Mattheüs. Jezus geeft daarin uitleg over
Gods nieuwe wereld. In de Bijbel heet die nieuwe wereld van God het
“Koninkrijk der hemelen”. We zullen met elkaar in gesprek gaan over
wat we weten over Gods nieuwe wereld. Waarom geeft Jezus uitleg
over die nieuwe wereld?
De Kring Zeelandia zal in januari weer plaatsvinden. Op dit moment is
een aantal deelnemers ‘uitlandig’ en is na overleg verschoven naar 20
januari. Meer informatie volgt.
Diverse activiteiten
In de maand december en januari vindt het oecumenisch Middaggebed
in de Fortkerk plaats op de eerste en derde woensdag om 12.30 uur.
Een feestelijke Christmas Candlelight Celebration van de VPCO wordt
gehouden op 12 december in het Marnix VSBO (Cas Cora), met
Christmas Carols, een viering, ontmoeting en een hapje en drankje.
De dragende kerken zijn hiervoor uitgenodigd, aanvang 19.30 uur.
Op 22 december is er maaltijd in de Fortkerk, georganiseerd door en
voor de jeugd van de VPG. Jongeren vanuit stichting Child First zijn
daarvoor uitgenodigd, samen met hun vaders. Child First zet zich in
voor bewustwording en verantwoordelijk vaderschap. Op Curaçao zijn
afwezige vaders een cultureel gegeven. Het is een bekende vicieuze
cirkel: kinderen groeien op in eenoudergezinnen, veelal alleen met hun
moeder. Als de zonen volwassen zijn, voelen zij zich niet geroepen een
vaderrol op zich te nemen. Hun vader was er toch ook niet? Aansluitend is er een viering in de Fortkerk met kinderen en jongeren.
In januari wil ik een begin maken met een bijbelgesprekgroep op avonden, om ook werkenden gelegenheid te geven met elkaar in gesprek te
gaan over datgene wat in Bijbelse teksten tot ons komt. Geïnteresseerden kunnen zich alvast bij mij melden, opdat we een avond kiezen die
voor iedereen geschikt uitkomt.
Onze zieken
We denken ook aan onze zieken, thuis en in het ziekenhuis. Soms kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de ouderlingen.
Hen mogen we aan God opdragen in ons gebed en we wensen hen
beterschap en zegen toe.
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In memoriam
zr. Daisy Millicent Van Liempt-Hoogenbergen
Op 11 november j.l. is plotseling overleden zr. Daisy Millicent van
Liempt-Hoogenbergen. Twee dagen later zou ze 90 jaar zijn geworden. Zr. Daisy van Liempt-Hoogenbergen werd op 13 november 1929
geboren hier op Curaçao, in Nieuwpoort. Thuis werden engelse
kranten gelezen. Het vormde haar belangstelling voor het Britse en
vooral de Royal Family. Ze genoot er een onbezorgde jeugd. Haar
schooltijd was aan het Martinus college, en later de Wilhelminaschool,
de Mulo. Als snel ging ze daarna aan het werk. Het gaf haar een
zekere onafhankelijkheid en ze kon zich een auto aanschaffen. Ze
trouwde in 1961. Enkele jaren daarna verhuisde ze met haar
echtgenoot en hun pasgeboren zoontje naar Bonaire.
In 1970 keerden zij weer terug naar Curaçao en werd het gezin
verrijkt met een dochtertje. We memoreerden in het afscheid de
aandacht en haar zorgzaamheid die van haar uitging naar haar gezin.
Ze was ook iemand van het zèlf doen. Zoals de zorg voor haar
echtgenoot, toen dat plotseling nodig was. Ze genoot van de
momenten met haar dierbaren om haar heen. Bijvoorbeeld met de
kerstdagen, wanneer, na de kerstviering op het Fortplein, iedereen
aanschoof voor het kerstdiner dat zij had klaargemaakt. In onze
herinnering leeft ze voort als iemand die van het leven kon èn wist te
genieten, nog heel actief was, en regelmatig samen met vriendinnen
ging winkelen of koffiedrinken.
Het zijn misschien de kleine dingen waar ze van genoot. Nochtans
ging het wereldgebeuren niet ongemerkt aan haar voorbij. Ze volgde
op haar smartphone de ontwikkelingen in de wereld. En van haar
belangstelling voor haar gezin en kleinkinderen getuigen de vele appjes
als even zovele momenten van vreugde die ze aan hen beleefde, en
omgekeerd: de kleinkinderen genoten van haar lieve gewoonten, de
gezelligheid die ze bood en haar vertederende grootmoederlijke
belangstelling. Al vond zij zichzelf niet oud en zeker niet bejaard. Ze
was nog vol levenslust, tot op het laatst.
Mij is verteld dat haar bijbel haar zeer dierbaar was. En ze deed haar
gebeden, dagelijks, maar ze was tegelijkertijd vol vragen. “Als onze
Hemelse Vader van mensen houdt, waarom dan het lijden in de
wereld?” vroeg ze zich af. Zoals ze heeft geleefd, zo namen we
afscheid: in kleine kring met dierbaren en vrienden. Ze wilde dat er
weinig ruchtbaarheid aan werd gegeven. Het moest bescheiden zijn,
zoals ze zelf bescheiden was, maar ergens ook altijd wel aanwezig.
Weliswaar niet op de voorgrond, maar ze was er wel.
De afscheidsdienst werd gehouden in het rouwcentrum El Tributo in
Otrobanda. We lazen woorden uit het Johannes evangelie (Joh 14):
“In het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen… en [ik] zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”. Het is een troostwoord
van Jezus. Opdat we weten dat een mens niet alleen is. Dat we onze
weg niet alleen hoeven te gaan. Ook niet over de grens van leven naar
dood. Alles is en blijft in liefde verbonden.
Ook aan gene zijde van het leven is, zoals hier op aarde, een plek om
te verblijven in de reikwijdte van de Hemelse Vader. Dat is àl wat we
weten moeten om vol vertrouwen onze weg te gaan.
Nu is zij er niet meer, Daisy Millicent Van Liempt-Hoogenbergen. De
herinnering blijft: aan haar, aan haar kracht, de gaven van haar hart, de
gebaren waarin zij zich uitsprak. Zij is nu geborgen in Gods eeuwige
vrede die voor ons allen eens een thuis zal zijn. Mag dat tot troost zijn
voor haar echtgenoot Nico, haar kinderen en kleinkinderen en allen
die haar zo dierbaar waren.
Na de rouwdienst vond de ter aarde bestelling plaats op de protestantse begraafplaats aan de Roodeweg in Otrobanda.
ds. Jacob H Kikkert
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Diaconie fieldwork
Barbara Strampel
Onze taak als diakenen in het veld is een bezoek brengen aan de mensen die hulp goed kunnen gebruiken in de vorm van een voedselpakket
en/of andere hulp.
Hoe we aan deze mensen en gezinnen komen gebeurt meestal via de
politie of via mensen die zich zorgen maken over hun naasten / familie
of vrienden in hun buurt. Dat laatste krijgen we veelal te zien via posts
op Facebook. Deze mensen vragen dan om hulp voor een ander in de
vorm van eten of kleding en daar haken we meestal op in, door ze een
messenger bericht te sturen. Op die manier komen we erachter of het
misschien verstandig is om daar een gesprek van de diaconie aan te
wagen, omdat ze structurelere hulp kunnen gebruiken door bijvoorbeeld het voedselpakket.
Als we een afspraak hebben gemaakt met deze mensen gaan 2 diakenen daar naartoe om hun verhaal aan te horen en om de intakelijst in
te vullen. Op dit formulier wordt o.a. naam en adres ingevuld, maar
ook of er gewerkt wordt, een baan in het verschiet ligt of dat ze een
onderstand hebben. Misschien is er een schuld en zo ja hoeveel schuld
is er dan en is daar een regeling voor getroffen. Van de kinderen die
eventueel aanwezig zijn worden de geboortedatums opgeschreven en
waar ze naar school gaan. Het aantal personen dat in huis woont is
natuurlijk ook erg relevant. Misschien nog wel het belangrijkste is dat
we vragen naar wat hun wens is om te doen in de nabije toekomst,
wat vinden ze nu echt leuk! Hiermee proberen we ze een positieve
dagbesteding te geven en wie weet rolt daar een zakcentje of zelfs een
baan uit. Na dit gesprek gaan we ter plaatse beslissen of ze voor een
voedselpakket in aanmerking komen en dit zal dan in eerste instantie
voor 3 of 6 maanden zijn. Meestal hebben we ook al een reservevoedselpakket in de auto staan zodat we deze meteen achter kunnen laten
voor als de nood erg hoog is. De voedselpakketten worden 1 x in de
maand ingepakt en brengen we dezelfde dag nog bij de mensen thuis.
Na de 3 of 6 maanden komen we weer bij de mensen thuis om een
her-intake te houden en bespreken dan of de situatie veranderd is.
Behalve met een voedselpakket kunnen we de mensen ook andere
hulp bieden. Door bijvoorbeeld een regeling te treffen bij een schuld
die ze opgebouwd hebben. Of als het dak lekt, het dak te repareren
omdat het geen gezonde en veilige leefomgeving meer is. Zo komt het
ook vaak voor dat een afvoer van de wasbak in de keuken niet aanwezig is en dat daar een emmer onder staat om het water in op te vangen. Hier wordt dan een afvoer gemaakt, wat het al iets leefbaarder
maakt. We komen bij de mensen thuis wat je geen woning kan en mag
noemen, maar we komen ook bij de mensen thuis waar het huis nog
wel in redelijke staat is, maar waar de armoede op een andere manier
is toegeslagen. Dit komt door bijvoorbeeld: baanverlies, overlijden van
partner en ga zo door. We proberen het voor onze medemens dragelijker te maken en om weer een toekomst te zien.
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Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Br. O. Mulder (Vz.)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd, scriba)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Zr. R. Plaisier
Br. R. Ruggenaath

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 738 4304

Predikant
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Kaya Mozart 7
Kas Grandi
E-mail: jdvzand@gmail.com
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

529 4304
738 4304

516 4919
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
522 0030
512 7516

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulppredikant:
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Wijknieuws Emmakerk
Op 23 en 24 november zijn we begonnen met het vieren van het 90jarig bestaan van de Emmakerkgemeente. Deze vieringen gaan door tot
en met de officiële viering van de officiële start van de Emmakerk, rond
15 augustus volgend jaar. In november 1929 is namelijk door de Shell
aan een aantal gelovigen het recht gegeven te vergaderen op het terrein
van de Shell. In augustus 1930 is de gemeente officieel opgericht.
December zit verder bomvol met activiteiten. Op 1 december is er een
knusse Kerstmarkt met Soup- & Bake Sale van 11:00 – 13:30 uur. Vrijwilligers worden gevraagd om een pan heerlijke soep te maken of een
heerlijke taart te bakken. Er ligt bij de uitgang van de kerk een lijst
waarop je kunt aangeven welke soep en/of welke taart je gaat maken.

De tweede cursus is een discipelschapscursus. In deze cursus gaan we
dieper in op Gods leerschool. Hoe kunnen we nog dichterbij God
groeien in een persoonlijke relatie met Hem? In 8 avonden leer je veel
over God, jezelf en andere mensen. Echt een aanrader!
We zijn ook van plan een alpha cursus te organiseren voor leraren op
onze scholen. Wilt u hiervoor bidden?
Mede namens mijn vrouw wens ik u allen een gezegende kerst en nieuw
jaar!

Een prachtig boeket
gemaakt door zr. Rachel Gouverneur voor
ons 90-jarig feest.

VPCO Kerstviering op 12 december. Deze wordt gehouden bij de Marnix School te Cas Cora, van 18:30 – 21:00 uur. Onze Activiteitencommissie zal daar een kraampje hebben met heerlijke Glühwein en ook
non-alcoholische drankjes. De kinderen van de VPCO zullen op deze
avond optreden en het belooft een super leuke avond te worden. Er is
ook een faith cafe waar kinderen en ouders even de stilte kunnen opzoeken voor gebed en/of een gesprek met de predikant of iemand anders.
De Senioren-Kerstviering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 17 december van 18:00 – 21:00 uur in ‘de Oleander’. De inschrijvingen kunnen al plaatsvinden. Er ligt een lijst bij de uitgang van de kerk. Wees er
snel bij! Net als ieder jaar is een vrijwillige bijdrage van harte welkom.
De Kerstviering van de VPG-Jeugdraad is dit jaar op 22 december van
17:00 – 20:00 in de Fortkerk.
De jaarlijkse Kerstnachtdienst op 24 december begint om 23:00 uur op
het Fortkerkplein.
Iedereen is van harte welkom bij al deze activiteiten!
Tegen de tijd dat de VPG Nieuws verschijnt, is de Alpha cursus al weer
afgerond. Het was een zegen! We hadden prachtige, aangrijpende avonden met boeiende gesprekken. Ook heerlijk gegeten en veel gelachen.
Veel van de deelnemers zijn gegroeid in hun geloof. Alle eer aan God.
In januari hopen we te starten met 2 nieuwe cursussen. De eerste is
een huwelijkscursus en relatiecursus. Dat is voor getrouwde en ongetrouwde stellen. We gaan bekijken wat God zegt over een relatie. En
heel concreet gaan we met elkaar als (voornemend) echtpaar praten
over zaken als communicatie, conflict, seksualiteit, geld, en nog vele
andere thema’s. De focus ligt erop dat je leert vertrouwelijk als 2 mensen met elkaar te praten over deze dingen. (Dus je deelt niet in de
groep wat er aan de hand is in je eigen relatie.) Het gebeurt allemaal in
een heel ongedwongen en prettige sfeer. Geef je snel hiervoor op!

Een volle Emmakerk op 24 November 2019
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in de kerk.
Is dit misschien koppig gedrag?
Jarenlang was ze lid van de Surinaamse vereniging JPF en zat ook in het
bestuur. Mede door al deze activiteiten heeft zij een heel grote vriendenkring opgebouwd.
Ze was ook Bestuurslid van het SPNO: Stichting Protestants Nijverheidsonderwijs. Silvy was bestuurslid en bracht bij iedere vergadering
wat lekkers mee. Tijdens de vergaderingen zat ze altijd te breien, want
haar truitje of van haar nichtje moest af.

Ontmoeng in de Flamboyant met veel gebak en broodjes.

In memoriam van
Silvy Bolwerk (Ons Bolletje)
Silvy Eleonoor werd op 28 mei 1925 geboren als 5e kind/dochter van
Teunis Cornelis Bertus Bolwerk en Jeane Carolina Charlotte Nekrui.
Na haar werden er nog een dochter en een zoon geboren.
Ze werd Rooms Katholiek gedoopt maar groeide op jonge leeftijd verder op in de Lutherse gemeente, samen met het hele gezin.
In1943 werd ze door Ds. D.A. Hoekstra bevestigd.
Op 16 jarige leeftijd behaalde ze haar fröbelakte, of te wel kleuterakte,
maar het kleuterwerk boeide haar niet, dus studeerde ze verder. Ze
behaalde daarna haar hulp- en onderwijzersakte.
Silvy heeft in Suriname gewerkt op twee EBG scholen.
In 1951 vertrok ze naar Curacao, behaalde daar haar hoofdakte en
akte lichamelijke opvoeding. Ze heeft jarenlang les gegeven in de 1e
klas van de Lagere school. Later gaf ze les in de 6e klas waar ze leerlingen klaarstoomde voor het MULO onderwijs.
Ze bezocht trouw de Verenigde Protestantse Kerk, de Emmakerk op
Rio Canario. Ze werd lid van het koor en ook Kerkenraadslid. Later
bezocht ze de vrouwen gespreksgroep, hielp bij fundraisingsactiviteiten, werkte op zaterdagmorgen in de Emmatuin; en was heel lang
gastvrouw, (hostes) op de zondagmorgen, waar ze bij de deur de gemeenteleden en andere bezoekers bij de ingang welkom heette.
Silvy had het weleens moeilijk met veranderingen in de kerk, zoals bijv
met een hòfidienst. Als ze de afkondiging hoorde, schudde ze gelijk
met haar hoofd als teken, dat ze er niet naar toe gaat. Ze zwaaide ook
nog met haar wijsvinger. Ik knikte van “JA” en regelde een ophaaldienst voor haar.
Een ander voorbeeld; in het verleden zaten we bij het Heilig Avondmaal echt aan tafel. Het wisselen nam veel te veel tijd, soms hadden
we wel 5 tafels. Er kwam een verandering. Nieuw Plan: We doen één
tafel, de ouderen zitten aan tafel en de jongeren staan er om heen. Dat
viel absoluut niet goed bij onze Sil. Reactie: ”Dan kom ik niet meer
naar het Heilig Avondmaal, stel je voor, dat er voor mij geen zitplaats
is”. Mijn antwoord:” Natuurlijk kom je wél naar het Avondmaal sisia.
De plaats op het puntje van de bank is jouw plaats, afgesproken?
”Accoord!” En zo huppelden we verder naar de volgende verandering

Haar hobby’s:
Ze was dol op reizen en heeft heel veel landen en eilanden bezocht,
vaak vergezeld door een van haar zusters. Van haar reizen maakte ze
prachtige plakboeken, slides, die toonde ze dan aan haar familie.
Ook in de Aardrijkskundeles, aanschouwelijk onderwijs.
Haar 2e hobby was zwemmen. Jarenlang was ze lid van het Avila Beach
Hotel en ging 2 – 3 keer per week zwemmen in zee.
Ze hield ook van handwerken, heeft veel grote kleden gehaakt en gebreid.
Ze had een grote liefde voor honden. Had altijd1of 2 die ze met liefde
verzorgde. Als ze op reis was, waren de honden in een hondenhotel.
Silvy hield ook van planten: mooie orchideeën en andere potplanten.
De kinderen van haar goede vrienden op Curaçao herinneren zich de
gezellige serenade oefenavonden voor wederzijdse vrienden en bekenden bij hun thuis. Die zullen ze zeker niet vergeten. Ze genoten in de
slaapkamer van de zanggroep waar tante 'Bollie' de trekker van was.
Uit de slaapkamers komen, durfden ze niet… o wee als de deur op
een kier openstond en ze dat zag... Ze zei dan: gaan jullie slapen want
morgen moeten jullie naar school".
Silvy was een strenge juf, dat vertelde ze zelf. Ze hield van orde en
overzicht in de klas. Daarnaast had ze wel oog en oor voor elk kind in
haar klas. Ondanks het feit dat ze streng was, werd het uiteindelijk
toch gewaardeerd door de leerlingen. Ze vertelde ons regelmatig over
situaties die ze meemaakte: grote mannen, met snor en baard of vrouwen die haar tegenkwamen, haar een flinke brasa gaven en bedankten
voor haar lessen waardoor ze nu iets in de maatschappij zijn geworden.
Een typische uitspraak van zr. Sil is:
"Je moet soms tijd verliezen om tijd te winnen"
Een hele mooie uitspraak. Het houdt verband met haar zicht op het
onderwijs. Soms langer met kinderen bezig zijn en tijd nemen om hun
iets uit te leggen zodat ze uiteindelijk sneller verder kunnen.
Natuurlijk ook een levensles. Niet steeds maar snel en overhaast dingen te willen doen omdat je anders het gevoel hebt langzaam te gaan.
Neem de tijd om de basis goed te leggen zodat je op die basis verder
kan bouwen
Laat ons Uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. Ps 90: 17
Deze tekst op het overlijdensbericht is voornamelijk gekozen vanwege
haar afhankelijke houding naar de Here toe en haar trouwe inzet in de
kerk en die ook doorklonk in de liederen die ze altijd zong. Ze heeft
tot een week voor haar overlijden nog gezongen. Haar teamsong, zoals wij het noemden, was “U zij de glorie opgestane Heer”.
Ze steunde op Gods genade.
Het werk van haar handen: Haar jarenlange inzet in het onderwijs en
liefde & toewijding naar de leerlingen toe. "A mi ta jufrou di skol". “Ik
ben juf” Dat was haar hoofdtaak. Dat deed ze trouw en vol liefde.
Het werk van haar handen, dat de Here dat moge bevestigen.
We zullen haar missen, maar we weten heel diep in ons hart dat zij nu
rust en vrede heeft. Zij is bij haar Heer en Heiland, die zij dagelijks
aanriep in gebeden en zang.
Jet Baank en familie van Silvy
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Vervolg van pagina 5
oma er is en blij omdat ze naar tante An gaan. Na het eten pakt papa
de Bijbel. Hij zegt: “Ik zal de reispsalm lezen.” Oma knikt en zegt: “Die
psalm hee. opa ook gelezen toen ik op reis ging.” Papa leest psalm
121. In die psalm vraag je of de Heere je wil bewaren, overal waar je
heen gaat. Als papa dankt na het eten, vraagt hij ook nog aan de Heere of Hij hen veilig bij tante An wil brengen. Als iedereen aangekleed
is, stappen ze in de auto. Papa is chauﬀeur. Mama zit ernaast. En op
de achterbank zi@en oma en John. De reis begint. Onderweg hee.
John een heleboel te vragen aan oma. En oma vertelt. Ze vertelt over
lang geleden en over nu. Ze wordt er moe van. Oma zegt: “Nu moet ik
een poosje rusten, hoor John, kijk jij maar naar buiten.” John is een
poosje s8l. Hij kijkt naar buiten, naar de sneeuw. Wat is sneeuw toch
mooi. Mama kijkt ook naar buiten. Ze schrikt van de donkere lucht.
Als er maar geen sneeuwstorm komt.
Opeens zegt papa: “Hé, er vliegen kleine sneeuwvlokjes tegen de ruiten.” “Och, och,” zucht mama. De lucht wordt steeds grijzer en er
komt ook meer wind. Je hoort het langs de ramen van de auto. Papa
zegt: “Ik moet m’n stuur stevig vasthouden zeg, er komen iedere keer
rukwinden. Oei, daar heb je er weer één.” De auto gaat een beetje
opzij. “Dat is het begin van de storm”, zegt mama bang. Het is s8l in
de auto. Buiten komt er steeds meer sneeuw. En ook meer wind. De
wind wordt een stormwind. “Daar heb je het dan”, zegt mama, “we
zi@en in een sneeuwstorm.” John kijkt naar buiten. De sneeuw vliegt
langs de ramen. Het wordt spannend. “Kijk daar eens!” roept hij,
“daar ligt een heleboel sneeuw op een hoop.” “Dat komt door de
wind”, zegt papa. “O”, zegt mama, “als we nu een hoop sneeuw voor
onze wielen krijgen, wat dan?” “Dan zi@en we vast”, zegt papa met
een donkere stem. Papa is s8l. Hij houdt het stuur van de auto stevig
vast en tuurt over de weg. Hij rijdt langzaam. “Sneller pap, dan zijn we
gauw bij tante An”, roept John. ‘Nee, nee, dat doe ik niet”, zegt papa,
“Hard rijden in de sneeuw is heel gevaarlijk.” “Pas maar op hoor”, zegt
mama, “als we slippen.” “Ja, ik rij wel voorzich8g”, zegt papa. De ruitenwissers kunnen de ramen bijna niet schoonhouden, zoveel sneeuw
vliegt er tegenaan. “Zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt”, zegt
papa. “Ik hoop dat de storm niet te lang duurt. Als we straks…” Puf…
puf… stop! Plotseling staat de auto s8l. De wind loeit langs de ramen.
Ze zi@en vast. “Waren we maar thuis gebleven”, zegt mama met een
bange stem. Papa doet het por8er van de auto open en stapt uit. Hij
zet de kraag van zijn jas hoog op. Wat een storm! O, hij ziet al wat er
aan de hand is. Er ligt een hoop sneeuw voor de wielen, daarom kan
de auto niet meer verder. Dat hee. de sterke wind gedaan. Papa probeert de sneeuw weg te halen, maar telkens komt er een nieuwe
hoop bij. O jongens, wat nu? Papa gaat naar binnen en zegt: “Het is
noodweer.” “Noodweer”, zegt John, “dat is erg. Zi@en we nu in nood
paps?” “Eigenlijk wel”, zegt papa. Ze zi@en een poosje s8l bij elkaar.
Niemand zegt een woord.
Wat is het spannend. “Misschien staan we vannacht hier nog wel”,
zeg John met een huilerige stem. “Dat is niet te hopen”, zucht mama.
“Tante An zal ook wel ongerust zijn. We kunnen haar niet bellen, want
we hebben geen autotelefoon.” Papa zegt: “Ik zal eerst eens even de
sneeuw van de voorruit vegen, jullie kunnen niets zien.” Hij gaat weer
naar buiten en probeert de ramen schoon te maken. Moeilijk werk
zeg. Als papa bezig is, kruipt John dicht tegen oma aan. Het is zo koud
in de auto Nu de auto s8l staat, is ook de verwarming uit. John bibbert
van de kou en van bangheid. Ze zi@en nu echt vast in een sneeuwstorm. En dat is erg. “Oma”, vraagt John zacht, “kun je sterven van de
kou?” Oma kijkt naar John en zegt: “Dat kan wel, maar dan moet je
heel lang in de kou zijn. Laten we hopen dat er voor ons hulp komt.”
“Oma”, vraagt John weer, “bent u bang om te sterven?” “Ben jij
bang?” vraagt oma. “Ik wel”, zegt John. “Ik begrijp je John”, zegt oma,
“ik was eerst ook bang om te sterven, maar nu niet meer. Angst om te
sterven komt door onze zonde, John. Omdat wij een hart vol zonde
hebben, is het niet goed tussen God en ons. Ons hart is boos. God

haat de zonde. De zonden moeten gestra. worden. De straf is… de
dood. Dat hebben wij verdiend, Joh. Als ons hart boos blij., horen wij
niet bij de Heere, maar bij de duivel. Dan moeten we wel bang zijn om
te sterven, John. De duivel is een vijand van de Heere. Je begrijpt wel
dat het niet goed is als je bij een vijand van God hoort. Maar er kan
nog een wonder gebeuren, John. Een boos hart kan nieuw worden,
door het werk van de Heere Jezus. Daar is Hij voor uit de hemel naar
de aarde gekomen.” “Kers2eest”, zegt John. “Juist, daar denken wij
aan als het Kers2eest is”, zegt oma. “S8l eens even John, kijk eens wat
papa doet, hij zwaait.” Gelijk doet papa de deur van de auto open en
zegt: “Kom er allemaal uit en zwaai ook. Ik zie licht in de verte. Het is
vast en zeker een sneeuwschuiver. Als de chauﬀeur ziet dat wij staan
te zwaaien, begrijpt hij misschien dat wij in nood zi@en.” “Jas dicht
John”, zegt mama. Ze stappen snel uit en zwaaien, zwaaien, met beide
armen. “Help!”, roept John. Maar dat hoort de chauﬀeur van de
sneeuwschuiver niet. Zou hij hen wel zien? O, wat spannend. “Kijk”,
zegt papa, “het licht komt dichterbij.”
De chauﬀeur van de sneeuwschuiver tuurt over de weg. Hij maakt de
autoweg schoon en helpt auto’s die vastzi@en in de sneeuw. Plotseling
ziet de chauﬀeur zwaaiende mensen. Hij begrijpt dat die mensen hulp
nodig hebben. “Nog even mensen,” roept papa, “dan krijgen we hulp,
ik zie het. Gaan jullie maar vast naar binnen.” Oma, mama en John
stappen vlug in de auto. De sneeuwschuiver komt dichterbij en stopt.
Papa roept in het Engels: “Mijnheer, we zi@en vast!” “Ik zie het,” zegt
de chauﬀeur van de sneeuwschuiver. “Maar… wij zijn er om auto’s los
te trekken, mijnheer. Ga maar achter het stuur zi@en, dan maak ík een
keCng aan de auto vast en trek hem los.” Het lukt! John roept: “Wat
goed van die sneeuwschuiver zeg!”
Papa bedankt de chauﬀeur. “Rijden maar mijnheer”, zegt hij, ‚het zal
nu wel lukken, want de weg is schoon.” Daar gaan ze. Papa zegt: ‚”k
Denk dat we het ergste wel gehad hebben. De lucht wordt lichter en
het waait niet meer zo hard.” “O, wat heb ik in angst gezeten”, zegt
mama. John kijkt naar oma en oma kijkt naar John. Ze begrijpen elkaar.
John was ook bang om te sterven van de kou. John denkt, wat zei oma
ook weer? Eerst was ik wel bang om te sterven, maar nu niet meer.
Hoe zou dat komen? Dat hee. ze nog niet verteld. Zal hij het vragen?
Ja, hij doet het. “Oma”, zegt John, “vertelt u nu waarom u niet bang
bent om te sterven?” Oma denkt even na. Dan zegt ze: “Dat wil ik
graag doen John. Ik kan het nu misschien duidelijk maken met een
voorbeeld. Met het voorbeeld van wat wij meegemaakt hebben in de
sneeuwstorm. Wij hebben toch in nood gezeten?” John knikt. Nou, dat
zal hij nooit vergeten. Oma zegt: “Toen de Heere mij leerde dat het
niet goed was tussen God en mij, zat ik ook in nood. Ik wist echt niet
meer hoe het verder moest. Ik was bang om te sterven, omdat ik niet
bij de Heere hoorde, maar bij de duivel. Wat had ik verdriet om mijn
boos hart vol zonde. Toen de nood in mijn hart groot was, gebeurde er
een wonder. Toen wij in nood zaten, zagen we licht in de verte, hè
John.” John knikt, wat was hij toen toch blij. “Nu moet je goed luisteren hoor John, want het is wel een beetje moeilijk wat ik ga vertellen.
Toen de nood in mijn hart groot was, liet de Heere licht in mijn hart
schijnen. Geen licht van een lamp, maar van de Heilige Geest. Door dat
licht ging ik de Bijbel anders lezen. De Heere leerde mij dat het van
mijn kant nooit meer goed kon maken. Die Ander is de Heere Jezus. Er
staat in de Bijbel dat er Eén Naam gegeven is waardoor het weer goed
kan komen tussen God en ons. Het is de Naam van de Heere Jezus, de
Redder, de Zaligmaker. De Heere Jezus is uit de hemel naar de aarde
gekomen. Hij is in een stal geboren”. “Kers2eest”, zegt John. “Ja”, zegt
oma, “dat is de betekenis van Kers2eest. Weet je wat nu zo’n wonder
is John? Door het werk van de Heere Jezus is mijn boos hart nieuw geworden. Nu hoor ik bij de Heere Jezus. Hij lee. in mijn hart. Hij lee. er
door het geloof. Wie bij de Heere Jezus hoort, hoe. niet bang te zijn
om te sterven. Weet je wat ik gekregen heb van de Heere? Geloof in
mijn hart, om te geloven dat de Heere Jezus ook voor mij geboren is.
Dat is een groot wonder. De Heere Jezus hee. mij eerst liefgehad en
toen kreeg ik Hem lief. Ik vraag iedere dag of ik nog meer van de Heere
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Jezus mag leren. Ik heb Zijn onderwijs nodig, John. Als ik niets van de
Heere Jezus leer, ga ik foute dingen doen. Daar doe ik de Heere verdriet mee en ik heb er zelf berouw over. Maar wie echt berouw over
zijn zonde hee., mag er mee tot de Heere Jezus gaan in het gebed. De
Heere Jezus wil en kan zondige mensen zalig maken. Omdat de Heere
Jezus als een Kind geboren is, kunnen er ook kinderen zalig worden. Hij
kan jouw hartje ook vernieuwen hoor John. Als dat gebeurt, hoor je bij
de Heere Jezus en dan hoef je niet bang te zijn om te sterven. Het wonder van de geboorte van de Heere Jezus is zo groot. Het is een wonder
van liefde. God gaf Zijn Zoon als Redder voor mensen die de dood verdiend hebben. Aan dat wonder moet je niet alleen denken als het
Kers2eest is, maar iedere dag.” “Is dat Kers2eest!”, roept John. “Ja, dat
is de betekenis van Kers2eest”, zegt papa die meegeluisterd hee.. Hij
zegt: “We schieten al aardig op hoor.” En dat is zo. Nog even, dan zien
ze de boerderij van tante An. Alles is wit van de sneeuw. Gelukkig is het
erf om de boerderij schoongemaakt. Papa kan doorrijden tot aan de
achterdeur. De deur gaat open en daar komt tante An aangerend.
“Waar blijven jullie toch?” vraagt ze, “ik heb zo in angst gezeten.” John
is de eerste die de deur van de auto open doet en hij roept: “Tante An,
we hebben in een sneeuwstorm gezeten!”
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Boodschap van de preses

Continued from page 7, Ebenezer News
with God as we entrust the New Year to Him. This will also be our
first communion service of the year.
The year 2019 is quickly coming to an end. What a year it has been!
Farewells, welcomes, new challenges, lots of work and many great
blessings. It may be good to look back and search ourselves,
acknowledge the good and those few things that we did not do well
with. After we have taken notice of these we must turn our focus on
the future. Looking back should serve for us to analyze and take note.
It should serve for us to enhance the good things and to ensure that
we do not make the same mistakes all over again in the New Year.
Let us focus on the year 2020 with great hope and anticipation for new
and better times ahead of us.
2019 is almost gone and the New Year is soon to roll in. During these
times some of us make resolutions. We make a list of things we plan to
accomplish. However resolutions are only worthy when we make
them come true. When we make these resolutions a reality it gives
great results and satisfaction.
Personally the year has been a challenging, yet blessed one for me. God
has stretched His boundaries with me. He has taken me places I never
believed to be and He has been faithful to me. He has used me to do
His will and He has seen me through every task He has set before me.
And because of this I can say Yes, the Lord is my shepherd and I shall
not worry because even when I walk through challenging times and
trying situations, I shall not be afraid because The Lord is with me always.
To my fellow members of the Ebenezer church I say thank you for the
wonderful support . You have been my encouragement. To the Board
Members you are the best team one could ever need. Thank you for
being there with me. Finally to the Chairman and members of the Central Board I say thank you for your vote of confidence.
I appreciate all of you very much and I need you to know that I served
the Lord and you with great love and respect for Him and for my fellowmen. Let us continue to make things happen for God and His
people.
I do not know what tomorrow will bring, I am only certain and confident that God holds my hands as He guides me in all I do. Nothing that
I bring with me is of my own but all I am and all I do is only because of
God, His son Jesus and the presence of the Holy Spirit. Thank you Father always!
I wish you all a wonderful season full with blessings, joy and good
deeds and may the New Year be whatever God permits it to be. Merry
Christmas and a very Happy New Year!

As we look around, we are being reminded that the Christmas Season
is slowly but surely being ushered in. Many of us have been making the
necessary preparation for this annually returning festive time. Some of
our homes are undergoing a makeover. In spite of the downward turn
of our economy, businesses are experiencing, albeit a temporary, increase in sales. In short, all of us by now are fully aware that Christmas
is just around the corner. The question that we could ask ourselves, is
what do we associate Christmas with? With the beautiful decorated
homes? With the uniquely decorated showcases? With the well-known
Christmas carols? With Christmas trees? Or, with pictures depicting
baby Jesus Christ lying in a manger in the presence of his earthly parents and surrounded by the three wisemen and cattle?
As we reflect on the birth of Christ, it is important that we do so without focusing on the many festive distractions all around us, but that we
delve into scripture as to be reminded of the reasons why God sent
His only Begotten Son to dwell amongst us. The birth of Christ was
already announced by some prophets in the Old Testament. In Isaiah
7:14—Isaiah prophesies that a pure young woman will give birth to
God’s son. In Isaiah 9:6—Isaiah prophesies that Jesus Christ will come
as a baby; Jesus is described by several names. And in Micah 5:2—Micah
prophesies that Jesus will be born in Bethlehem. Also, Moses made
mention of the coming of the Messiah and stated that God would redeem His people. God had many reasons to send His Son to earth in
human flesh and He shares many of those reasons with us in the Scriptures. Let me mention a few of those many reasons: To do the Will of
the Father, to Bring Light to a dark World, to be made like His people,
to destroy the devil and his works, to give Eternal Life, to receive
Worship, to demonstrate true humility, to preach the Gospel, to bring
Judgment, to give His Life a ransom for many, to fulfill the Law and
Prophecies.
In this contribution to the UPC News of December 2019/January 2020
edition I would like to focus on two important reasons why Christ
came to this world, namely;
1) To save sinners and forgive us our sins;
2) To bring Peace and to bring great Joy.
Ad 1) To Save Sinners and forgive us our sins: Letting go this
Christmas.
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To especially forgive a fellow Christian for an offense first requires us
to recognize the magnitude of the mercy that has been shown to us
for the forgiveness of our own debts. Jesus Christ died in our place
for the sins that we have committed (1 Peter 2:23-24). As a result of
His atoning sacrifice, our sins are forgiven, and God puts our sins
away from us as far as east is from west (Psalms 103:12). This sacrifice
was offered for us while we were still sinners (Romans 5:8). While we
were still treating God poorly —transgressing His law—He gave His
only Son.
Secondly, because of the incredible mercy that has been extended to
us, we have a spiritual responsibility to extend that mercy to others—
to show love to them, even if they aren’t behaving in a way that is
particularly deserving of that love. Christ instructed us to love our
enemies, to do good to those who spitefully use us, to bless those
who curse us, and to be merciful to others as our Father is merciful
to us (Luke 6:27-36). This godly love should be a hallmark of a Christian (John 13:34). Lastly, we have to recognize that we’re all learning
and growing together, and that our patience and love is essential as
we grow together. We must endeavor to be patient with one another, bearing each other’s faults in love, and forgiving as we were forgiven (Ephesians 4:12; Colossians 3:13). It isn’t always easy. Sometimes
people, including our very own fellow Christians, can do terribly hurtful things to us willingly or naively, but we cannot let their actions control us and our attitude.

#4 If you feel “stuck” today, you may want to examine what you’re
holding on to. Be willing to let go of past disappointments by choosing
forgiveness. Who hurt you? Who wronged you? Release it to God. Do
you need to forgive yourself? Do you need to receive God’s forgiveness? Let go of the past so you can overcome disappointments and
experience the bright future God has in store for you! There is freedom in forgetting! ~Joel Osteen
#5 Forgiveness does not change the past but it does enlarge the future
– Paul Boese
#6 Forgiveness does not need an apology as a receipt – Zoë A Onah
#7 Then Peter came to Jesus and asked, “Lord, how many times shall
I forgive my brother when he sins against me? Up to seven times?
“Jesus answered, “I tell you, not seven times, but seventy-seven
times.” – Matthew 18: 21-22 NIV. Brother in this context can be a
neighbor or even a fellow Christian c.q. Church member!
Quote Number 7 shows us the infinite length, width, breadth and
height of love in the gift of forgiveness. If we are to forgive someone
49 times in one day for the same offence, which is truly a tall order, then we can find the strength to forgive one, two, three or even
seven offences from that person in a lifetime!

So, the image of Christ lying in a manger should be linked to the empty Cross and with The Risen Lord who declared on the Cross: “It is
finished” The completion of His Mission here on earth demonstrated
the importance of forgiveness. As is written in Hebrews 8:12: “For I
will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more.”

Forgiveness truly heals both sides. Take the load and weight off and
offer forgiveness this Christmas day. Enjoy your day with family,
friends and fellow Christians as you forgive those who have hurt you. It
will be the best thing you did this year, and your best Christmas too. A
Bible based Church is characterized not only by loving but especially by
forgiving members.

As we celebrate Christmas, this can be a time of high tensions for
many but it can also be a time to reflect on ongoing feuds and quarrels! Churches are not exempted from this! Instead of being a time of
festivity, a time when family and friends come together to celebrate
Christmas and indeed share love and joy, can instead be a time of war
between those nearest and dearest to us or our own fellow Church
members. It often seems easier to forgive an ‘enemy’ than to forgive a friend or a fellow Christian. It is said that December is a
month to FORGIVE, FORGET and REACH OUT! Christmas is
an opportune time to forgive and bury the hatchet. Think about it –
the best gift you can give this Christmas is the gift of forgiveness.
It is a priceless gift and has immeasurable rewards. It sure will make
you happier and healthier too, not just mentally better but physically
too. Here are some things from the web and from the Bible that will
help you to forgive…and forget. Remember forgetting is part of the
equation too.

Ad2) To bring Peace and to bring great Joy.
There many scripture readings which refer to the Peace and Joy which
comes with knowing Christ. Below are two:

#1 Holding anger is a poison. It eats you from inside. We think that
hating is a weapon that attacks the person who harmed us. But hatred is a curved blade. And the harm we do, we do to ourselves! –
Unknown
#2 “To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner
was you.” – Louis B. Smedes
#3 “Forgiveness is me giving up my right to hurt you for hurting me.”
– Anonymous

"The thief comes only to steal and kill and destroy; I came that they
may have life, and have it abundantly.” John 10:10
“For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law
of commandments expressed in ordinances, that he might create in
himself one new man in place of the two, so making peace, and
might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who
were far off and peace to those who were near. For through him we
both have access in one Spirit to the Father.” Ephesians 2:14-18
A good example of how remaining bitter and unforgiven can take away
your joy in Life can be found in the story in the Bible of the prodigal
son. One day he asked his father to give him his portions of his estate.
The young son travelled to a far country and wasted his substance with
riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine
in that land; and he began to be in want. Ultimately, he went to live in
the field of a landowner and slept amongst and ate with the swine. After some time, he could not continue enduring this hardship and decided to return home to his father.
He told himself that once he arrived back home that he would say to
his father: “Father, I have sinned against heaven, and before thee, and
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am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired
servants.” And he arose, and came to his father. But when he was yet a
great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell
on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have
sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be
called thy son. But the father said to his servants, bring forth the best
robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his
feet. And bring me the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry. For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is
found.” And they began to have a great party.
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In closing I would like to extend a personal invitation to all of you and
your respective families to attend our traditional annual Joint VPG
Christmas Service on Christmas Eve, Saturday, December 24th 2016 at
11:00 PM on the Fort Plein. Please also bring along your friends and
acquaintances. May this Christmas Season be one of profound reflection on the true meaning of this time of the year. Grace be to you all.
Be good and Be Blessed Bro. Ralph L. James.

His elder son who was in the field heard the music and saw the dancing
going on came. He called one of the servants, and asked him what was
going on.
The servant told him, that his brother had returned home and that his
father had killed the fatted calf, because his son had returned home
safe and sound. The son became very angry, and would not join the
party. His father came out of the party and pleaded with the son to
come in and join the party. But his son refused saying: “All these many
years did I serve you, I kept all your commandments at all times: and
yet you never even gave me a skinny calf, that I might enjoy this with
my friends. But as soon as this other son of yours comes back, who
abused all that you gave him, you killed the fatted calf for him.” His father replied:” Son, you are always with me, and all that I have is yours.”
Your brother was dead, and is alive again; he was lost, and is found.
Come in and join the party”.
However, his son flatly refused as he remained bitter. The father of this
story did not stop the party to please his unforgiven and bitter son, but
celebrated the joy in his heart for the return of the other son.
This story has two morals: A father whose loves for his sons, even the
one who left him and abused all that was given him, transcends all their
wrongdoings. But another important moral of this story is that, while
you remain bitter and unforgiven in your own small world, life goes on
in the much larger world. Holding on to anger is a poison. It eats you
from inside. We think that hating is a weapon that attacks the person
who harmed us. But hatred is a curved blade. And the harm we do,
we do to ourselves! Will you let bitterness and unforgiveness prevent
you from keeping from enjoying life's party, from the abundant life that
Jesus Himself promised us? The saddest person that can be bitter and
unforgiven is a Christian. He or she not only misses out on the joy of
living a life promised by Jesus Christ, but he or she also discourages
others to become part of God’s Church. Just think about that.
The bible say's in: 1 John 1: Verses 8-9. "If we claim to be without sin,
we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins,
he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all
unrighteousness". All you have to do is to confess your need and INVITE him to come in, and Jesus will be born in your heart this day. Jesus said in Rev 3:20: "Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with
him, and he with me."
On behalf of the Central Board of the United Protestant Church I
would like to wish everyone a most peaceful and joyous Christmas
Season. May the New Year bring you lots of joy, health and healing,
wellbeing and prosperity all well shaken together and running over
abundantly.

Stepping down as Chair of the Chairman of the
United Protestant Church of Curacao
Dear readers, friends and fellow UPC members. Above article will be
my one before the last to appear in the UPC News in my capacity as
Chair of the UPC. Over the past months I have informed and have
been reminding my colleague Central Board members that I will be
vacating the position of Chairman of the United Protestant Church of
Curacao early next year God’s willing. After having occupied this post
since February 2016 this implies that I will be stepping down as Chair
of the UPC at the beginning of February 2020. This is in compliance
with the relevant articles mentioned in the Church Order of the UPC.
Aforementioned articles dictate the procedures to be followed with
regard to the election, appointment as well as the duration of the term
of office for all office holders of the UPC. As a staunch proponent of
adhering to the Church Order I therefore consider my stepping down
as a given fact that requires to discussion. In my last message in the
UPC News as Chair of the UPC I will elaborate on my past experience
whilst occupying this position. First of all, I would like to thank God
Almighty for His continued Presence as I carried out His Mission here
on Curacao through the UPC. Without His constant support it would
have been impossible to carry out this heavy assignment. I would like
to thank my fellow CB members for their support during my tenure. A
hearty word of thanks also goes out to the many friends I have made
during the past years amongst UPC members in all three Church Districts. Your words of encouragement have meant a lot to me. My successor will be appointed in accordance with the relevant articles mentioned in the Church Order of the UPC. May that all which that person will be doing and saying as the new Chair of the UPC be in line
with the Will of God.
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Voor Elkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...

vpgnews@gmail.com
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen 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

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

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

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

De kerkvoogdij

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

Wanneer u gebruik wilt maken van een aanbod, kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de aanbieder. Voor iedereen toegankelijk.

Wiskundebijles
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights.
Nadere informatie en voorwaarden:
Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163

Een cadeautje voor mezelf ... om te vieren Met
Elkaar.
Deze aanbieding is weer gestart ! Op een zaterdagochtend
komen we bijeen: samen ‘zitten’
- wie weet ‘ontdekken’ van iets
waarvan je je niet zo bewust
bent. Het uitwisselen van gedachten; stilte-momenten; oefening ‘volledige ontspanning’. Op
papier of op een andere door u /
jou zelfgekozen wijze uitdrukking
geven aan je ervaring.
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele
mensen hebben zich al aangemeld; er is nog genoeg ruimte
voor nieuwe deelnemers!
De exacte datum wordt gekozen
n.a.v. de voorkeursdatum van de
deelnemers. De bijdrage voor
wijkfonds van de Fortkerk

is pp F 25,-Voor opgave en meer informatie:
Maria Muller,
tel.: 737 8323 / 513 9631
e-mail:
mariamullerdidi@gmail.com

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

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi
doop– , trouw– of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij
afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de
achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van
twee maanden.

