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Hebben wij werkelijk een juist beeld van elkaar?
Ds. Jacob Kikkert
Op welk moment wordt je een vluchteling?
Je zou kunnen zeggen: op het moment dat anderen
een beeld maken van wie jij bent: de vijand, de kakkerlak, de terrorist, de verblinde fanaticus, enzovoort. Uitsluiting en geweld begint met het ontwerpen van een vaststaand, gestold beeld van de ander.
En ons brein is bijzonder vatbaar voor negatieve
stereotypen. Het reageert sterker op informatie
over groepen mensen die negatief worden geportretteerd dan op positiviteit.

als een volk dat tolerantie en vrijheid hoog in het
vaandel heeft. Als de antisemitische Zwarten dan
tenslotte het land binnenvallen wordt Andri gedeporteerd zonder dat iemand hem verdedigt. Als achteraf bekend wordt dat hij geen jood was, vindt iedereen wel een reden om zichzelf vrij te pleiten. Het
toneelstuk is een aanklacht tegen de kracht van het
menselijk vooroordeel. Max Frisch laat zien dat beelden allesbehalve onschuldig zijn. Beelden kunnen
doden. En dat is een les die we in onze huidige
beeldcultuur voortdurend voor ogen zouden moeten hebben.

Over de manier waarop zo’n beeld langzaam, vaak
heel sluipend, vorm krijgt, heeft de Zwitserse
Op welk moment wordt jouw bestaan een bestaan
schrijver Max Frisch in 1961 een toneelstuk beals vluchteling? Ik zou zeggen: op het moment dat de
schreven. In Andorra – de naam van het theaterander een gestold beeld van je
stuk en tevens verwijzing
maakt, jouw identiteit vastlegt
naar een fictief land – vertelt
in een stereotiep eendimensiohij hoe we ons een oordeel
naal beeld, dat gemakkelijk kan
vormen op basis van beelden
verworden tot een wegwerpdie we geïntegreerd hebben,
identiteit en jijzelf tot een wegen hoe die beeldvorming uitwerp-mens. Op dat moment
eindelijk de identiteit van
kiept een beschaafde samenleiemand gaat bepalen, die je
ving om en verwordt tot baruiteindelijk ook jezelf gaat
barij. Kun je dit moment grijopleggen. Tegelijkertijd
pen en keren? Alleen wanneer
rechtvaardigen we zo onze
manier van kijken en zijn te
Zijn dit werkelijk criminelen? (Red.) we bewuster leren omgaan
met beeldvorming. De kerk
af, aldus Frisch, om die los te
van Christus staat daarbij niet met lege handen. We
laten.
worden hierin de weg gewezen door zoiets als het
Bijbelse beeldverbod.
Andorra vertelt hoe een jongeman, Andri genaamd,
te gronde gaat aan het beeld dat hem wordt opge“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige
legd door anderen. De Andorranen houden Andri
gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat
voor een jood, hoewel hij dat niet is. Hij is door
beneden op de aarde, noch van wat in de wateren
zijn biologische vader, een leraar uit Andorra, buionder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen
tenechtelijk verwekt bij een señora uit het land der
noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben
Zwarten. In dat land is zoiets een schande. En om
een naijverig (jaloers) God” (Exodus 20).
de señora dit te besparen, keert de leraar met zijn
kind terug naar zijn eigen land. Omdat hij ook daar
Het gebod om géén beeld van God te maken, maar
niet voor zijn buitenechtelijke vaderschap durft uit
ook niet van een ander, is allereerst de erkenning
te komen hangt hij het verhaal op dat het kind een
van het gevaar dat beelden voor de werkelijkheid
joodse jongen is die hij gered heeft. Door de jaren
zèlf kunnen worden gehouden. En vaak geloven we
heen gaat Andri zich identificeren met de kenmerer nog in ook. Maar ook van de ander is in feite geen
ken die meer en meer aan zijn fictieve joods-zijn
beeld te maken, omdat een mens nooit te vatten is
worden toegedicht. De Zwarten staan bekend om
in één dimensie of één trefwoord. Een beeld doet
hun racisme en de Witten uit Andorra zien zichzelf
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altijd tekort, laat buiten beschouwing. Een beeld reduceert de ander in
feite tot onderwerp van je eigen voorstellingen. Negatieve of positieve,
maar altijd naar jouw ideeën. Dergelijke beelden zijn wat dat betreft
projecties van jezelf. (De relatie tussen het beeldverbod en de beeldende kunsten is van een andere orde en blijft hier buiten beschouwing).
Het Bijbels beeldverbod herinnert eraan, dat een ander zich altijd onttrekt aan ons beeld van hem of haar. Het is een Bijbelse wijsheid dat er
altijd een deel van ieders identiteit is dat zich aan het zicht onttrekt,
verborgen blijft. Dat geldt ook voor onszelf. Wie kent zichzelf?
“Arglistig is het hart boven alles, ja verderfelijk is het; wie kan het kennen?”, zo verzucht de profeet Jeremia (Jer. 17 vers 9). Het menselijk
hart is ‘een beentjelichter ,’zo vertaalt de Naardense Bijbel. Zelfkennis
is dan ook een moeilijk ding. Hoe meer wij over onszelf nadenken en
tot onszelf inkeren, des te meer worden wij voor onszelf (ook) een
raadsel, bij tijden. Ben ik dat? Leeft dit in mij? Deze angst, deze boosheid, deze gevoelens van jaloezie en van ongenoegen? Ik wist niet dat ik
dat in mij had! “Wer bin ich?”, zo verzucht Dietrich Bonhoeffer in een
bekend gedicht.
Het beeldverbod schept ruimte voor de mens om onbegrijpelijk en
raadselachtig te zijn. Troostend in dit opzicht zijn de woorden uit Psalm
139: Wij hoeven niet koortsachtig op zoek naar ons diepste zelf. Het is
al gevonden en het is geborgen. Het is in vertrouwde handen, die ons
niet laten vallen. Het is goed. “Ken je mij? Wie ken je dan? Ken je mij
beter dan ik?” Ik ken eigenlijk geen mooier commentaar op psalm 139
dan deze vrije vertaling ervan die Huub Oosterhuis in de bundel Halverwege heeft gepubliceerd. Zijn dochter Trijntje Oosterhuis zingt die
ook, zonder overigens erbij te zeggen dat het om een psalm gaat. Maar
dit terzijde.
Ook voor Max Frisch is de mens bij tijden een enerverend raadsel,
waar we soms niet meer tegen kunnen. “Dan maak je jezelf een beeld.
Dat is liefdeloosheid, het verraad”, aldus Frisch. Het beeldverbod kan
helpen het wèl uit te houden met die raadselachtige ander, of in elk
geval om keer op keer vraagtekens te plaatsen bij de beelden die we in
ons hoofd hebben gemaakt en ze bij tijd en wijle als afgodsbeelden stuk
te slaan.
Het Bijbelse beeldverbod voorkomt dat aan dergelijke, door mensen
gemaakte, beelden absolute waarde wordt toegekend. Een beeld is
maar een beeld; het is maar één interpretatie van de werkelijkheid en
kan nooit de gehele waarheid vangen. Er zijn geen definitieve beelden
mogelijk, noch van de anderen, noch van onszelf. Wie deze strekking
van het beeldverbod aanvaard, zou ook een veelheid van beelden kunnen accepteren als een uitvoering van het beeldverbod. Het gaat er om
dat het wezen van een mens ongrijpbaar blijft, voor ons uitvlucht en
nooit kan worden vastgelegd.
Dat zou betekenen dat vluchtelingen, wanneer zij ontsnapt zijn aan het
gestolde beeld dat hen in eigen land tot een vreemdeling en uitgestotene maakte, dat zij in het nieuwe land niet opnieuw geconfronteerd zouden moeten worden met vaststaande (stereotiepe) beelden over hun
identiteit. Helaas is dat vaak wel het geval. Overheden hebben er politiek belang bij om vreemdelingen en nieuwkomers te typeren als illegale migranten of als ‘gelukszoeker' in plaats van ze te zien als vluchtelingen voor geweld of crisis in eigen land. Eens dat 'beeld' gemaakt, geplaatst, is er iets veranderd door deze opgelegde identiteit. Vanuit het
Bijbelse beeldverbod zouden deze vluchtelingen en vreemdelingen niet
moeten worden vastgepind op wat achter hen ligt, maar juist een kans
moeten krijgen hun eigen geschonden zelfbeeld te hervinden en te vernieuwen met het oog op de toekomst. Uiteindelijk is de kwaliteit van
onze samenleving ermee gemoeid.
De komst van migranten in onze samenleving roept diverse reacties op.
Onder andere weerstand en angst, gevoed door de groeiende onzekerheid voor veel mensen in een snel veranderende wereld. Net zoals migratie letterlijk vele gezichten heeft en het vaak gemaakte onderscheid
tussen vluchtelingen (vanwege oorlog of geweld) en migranten (uit economische motieven) minder scherp gemaakt blijkt te kunnen worden

dan vaak gebeurd, is het belangrijk ook oog en oor te hebben voor
mensen die zich zorgen maken over de komst van vluchtelingen en hen
niet meteen weg te zetten als racist of xenofoob.
Volgens Frisch had het theater de functie om ons anders naar de wereld te laten kijken, omdat verbeelding het tegendeel is van de productie van gestolde beelden. Verandering van perspectief is bevrijdend. Nu
is verbeelding in zekere zin deel van de ‘core business’ van de geloofsgemeenschap, van de kerk: We dromen immers van een betere wereld
waar mensen in vrede samen leven; ieder in vrede onder zijn eigen
vijgenboom. We staan in een traditie van prachtige teksten die weten
te verbeelden hoe het is, en hoe het zou kunnen worden. Waar de wil
naar beter en anders overheerst. Waar hopelijk niet geschroomd
wordt te benoemen, waar en wanneer recht wordt kromgebogen.
Ook de kerk van Christus kijkt op een andere wijze naar de wereld.
Als geloofsgemeenschap(pen) zijn we weliswaar niet in staat concrete
oplossingen aan te dragen voor allerlei discussies en maatschappelijke
debatten rond migratie en vluchtelingen, maar we kunnen wel op
grond van onze verbeelding allerlei invalshoeken aangeven om over verder te denken en te spreken, waarbij ook vragen naar de eigen christelijke identiteit en compassie mee gaan doen. En soms is het nodig dat
er eerst geoefend wordt. Zie de kerk in dat geval maar even als een
soort sportschool voor verslapte verbeelding.

Redactioneel
Beste Lezers,
De eerste editie van VPG Nieuws in 2020 is uit. Het hoofdartikel is van
de hand van ds. Jacob Kikkert. Een onderwerp wat helaas blijvend
actueel is. Hoe kijken wij naar onze naasten? De Meditatie is
geschreven door zr. Sylvian Pinedo. Over het belang van bidden.
En zoals gewoonlijk de berichten uit de wijken en de Centrale
Kerkenraad. Op pagina 10 en 11 staat een artikel overgenomen van
het Christelijk Informatie Platform (CIP.nl) en een artikel van de
Wereldraad van Kerken i.v.m. de bevrijding door het Russische leger
van de Joden uit Auschwitz 75 jaar geleden.
Vanaf pagina 13 neemt br. Ralph James afscheid als preses met een
uitgebreide reflectie van zijn bediening als Preses. Vanaf deze plek
bedanken wij Ralph voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. Wij
spreken de hoop uit dat zijn opvolger ook net zo trouw kopij zal
sturen als hij.
Graag zien wij de Jeugdrubriek weer terugkeren in ons kerkblad. Zie
ons verzoek hiervoor op pagina 11.
Van deze plaats wil ik ook een beroep doen op de Diaconie en
Kerkvoogdij om maandelijks kopij in te leveren.
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.
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 16 februari 2020
Nos Tei pa Otro

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

19 feb 2020, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 1 maart 2020
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zo. 2
ma. 3
di. 4
wo. 5
do. 6
vr. 7
za. 8
zo. 9
ma. 10
di. 11
wo. 12
do. 13
vr. 14
za. 15
zo. 16
ma. 17
di. 18
wo. 19
do. 20
vr. 21
za. 22
zo. 23
ma. 24
di. 25
wo.26
do. 27
vr. 28
za. 29

Maleachi / Malakias / Malachi
Maleachi / Malakias / Malachi
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Korinthiers / 2 Korint / 2 Corinthians
I Korinthiers / 1 Korint / 1 Corinthians
Mattheus / Mateo / Matthew
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
I Korinthiers / 1 Korint / 1 Corinthians
I Korinthiers / 1 Korint / 1 Corinthians
Mattheus / Mateo / Matthew
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Leviticus / Levitiko / 2 Leviticus
Leviticus / Levitiko / 2 Leviticus
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
I Korinthiers / 1 Korint / 1 Corinthians
Mattheus / Mateo / Matthew
Deuteron. / Deuteron. / Deuteron.
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
2 Korinthiers / 2 Korint / 2 Corinthians
Genesis / Génesis / Genesis
Romeinen / Romanonan / Romans

3:1-12
3:13-4:6
58:1-14
112:1-10
9:1-14
2:1-16
5:13-20
2:1-17
30:1-20
119:1-16
119:17-32
3:1-9a
12:31-13:13
5:21-37
5:6-21
19:1-19
19:20-37
119:33-48
119:49-64
3:9b-23
5:38-48
19:1-21
17:1-9
17:10-27
6:1-21
5:11-6:10
2:15-3:15
5:1-21

Maart 2020
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

Mattheus / Mateo / Matthew
2 Timotheus / 2 Timoteo / 2 Timothy
Psalmen / Salmonan / Psalms
Romeinen / Romanonan / Romans
Romeinen / Romanonan / Romans
Numeri / Numbernan / Numbers
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Exodus / Eksodo / Exodus
I Korinthiers / 1 Korint / 1 Corinthians
Psalmen / Salmonan / Psalms
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel

4:1-11
1:1-18
121:1-8
4:1-12
4:13-25
21:1-9
3:1-21
3:22-36
4:1-26
4:1-26
17:1-16
10:1-17
951:1-11
33:1-20
33:1-20
33:1-20
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
02-02 Rev. Y. Isidora (HC & CR)
09-02 LP. D’arcy Lopes

Congregational Meeting
(after the Service)
16-02 Rev. Y. Isidora, WS & Bible Study
23-02 Rev. Y. Isidora
01-03 Rev. Y. Isidora (HC & CR)

Fortkerk
Fort Amsterdam
02-02
09-02
16-02
23-02
01-03
01-08

ds. Jacob H. Kikkert
br. Luuk v/d Wolde
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert
ds. Jacob H. Kikkert

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

02-02
09-02
16-02
23-02
01-03

ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA)
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Paul Saraber
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
01-02
08-02
15-02
22-02
29-02
07-03
14-03
21-03
28-03

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
ds. J. Kikkert
br. Hanco de Lijster
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 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?

Februari 2020 VPG NIEUWS

Meditation: Praying
Zr. Sylvian Pinedo
Praying Has Its Reasons
Praying must be a life style of a Christian. As Christians we have our
duty to pray every day. Praying must be our life style, the way we walk,
talk, help each other every day must let the unbeliever see that we are
God’s children. In …." This article proposes that praying has its reasons. Why we pray is important, as is praying itself. What follows are
twelve reasons to pray.
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they will run and not grow weary, they will walk and not be
faint" (Isaiah 40:29-31).
 Hebrews 4:15-16 reads, "For we do not have a high priest who
is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one
who has been tempted in every way, just as we are - yet was
without sin. Let us then approach the throne of grace with
confidence, so that we may receive mercy and find grace to
help us in our time of need."
Praying is not just about asking for God's blessings – though we are
welcome to do so – but it is about communication with the living God.
Without communication, relationships fall apart. So, too, our relationship with God suffers when we do not communicate with Him.

1. God's Word Calls Us to Pray
One key reason to pray is because God has commanded us to pray. If
we are to be obedient to His will, then praying must be part of our life
in Him. Where does the Bible call us to pray? Several passages are relevant:
 "Pray for those who persecute you" –Matthew 5:44
 "And when you pray …" –Matthew 6:5
 "This, then, is how you should pray …" –Matthew 6:9
 "Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer." –
Romans 12:12
 "And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers
and requests." –Ephesians 6:18
 "Do not be anxious about anything, but in everything, by praying and petition, with thanksgiving, present your requests to
God." –Philippians 4:6
 "Devote yourselves to praying, being watchful and thankful." –
Colossians 4:2
 "Pray continually" -1 Thessalonians 5:17
 "I urge, then, first of all, that requests, prayers, intercession
and thanksgiving be made for everyone …" -1 Timothy 2:1
Praying is an act of obedience. God calls us to pray and we must respond.

4. Praying Allows us to Participate in God's Works
Does God need our help? No. He is all powerful and in control of everything in His creation. Why do we need to pray? Because praying is
the means God has ordained for some things to happen. Praying, for
instance, helps others know the love of Jesus. Praying can clear human
obstacles out of the way in order for God to work. It is not that God
can't work without our prayers, but that He has established praying as
part of His plan for accomplishing His will in this world.

2. Jesus Prayed Regularly
Why did Jesus pray? One reason he prayed was as an example so that
we could learn from him. The Gospels are full of references to the
prayers of Christ, including these examples:
 "After he had dismissed them, he went up on a mountainside
by himself to pray." –Matthew 14:23
 "Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, 'Sit here while I go over there and
pray.'" –Matthew 26:36
 "Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up,
left the house and went off to a solitary place, where he
prayed." –Mark 1:35
 "But Jesus often withdrew to lonely places and prayed." –Luke
5:16
 "One of those days Jesus went out to a mountainside to pray,
and spent the night praying to God." –Luke 6:12
 "Then Jesus told his disciples a parable to show them that they
should always pray and not give up." –Luke 18:1

6. Praying is Always Available
This point is covered separately in another article. But, in short, another reason to pray is because praying is always available to us. Nothing
can keep us from approaching God in prayer except our own choices
(Psalm 139:7; Romans 8:38-39).

3. Praying is How We Communicate with God
Praying allows us to worship and praise the Lord. It also allows us to
offer confession of our sins, which should lead to our genuine repentance. Moreover, prayer grants us the opportunity to present our requests to God. All of these aspects of praying involve communication
with our Creator. He is personal, cares for us, and wants to commune
with us through praying.
 " … if my people, who are called by my name, will humble
themselves and pray and seek my face and turn from their
wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their
sin and will heal their land." -2 Chronicles 7:14
 Isaiah wrote, "He gives strength to the weary and increases the
power of the weak. Even youths grow tired and weary, and
young men stumble and fall; but those who hope in the LORD
will renew their strength. They will soar on wings like eagles;

5. Praying Gives us Power Over Evil
Can physical strength help us overcome obstacles and challenges in the
spiritual realm? No, "For our struggle is not against flesh and blood, but
against the rulers, against the authorities, against the powers of this
dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly
realms" (Ephesians 6:12). But in prayer even the physically weak can
become strong in the spiritual realm. As such, we can call upon God to
grant us power over evil.
 "For physical training is of some value, but godliness has value
for all things, holding promise for both the present life and the
life to come." -1 Timothy 4:8
 "Watch and pray so that you will not fall into temptation. The
spirit is willing, but the body is weak." – Matthew 26:41

7. Praying Keeps us Humble Before God
Humility is a virtue God desires in us (Proverbs 11:2; 22:4; Micah 6:8;
Ephesians 4:2; James 4:10). Praying reminds us that we are not in control, but God is, thus keeping us from pride.
 "Therefore, whoever humbles himself like this child is the
greatest in the kingdom of heaven." –Matthew 18:4
8. Praying Grants us the Privilege of Experiencing God
Through praying we obtain an experiential basis for our faith. We do
not ignore the intellect or reasons for faith, but praying makes our experience of God real on an emotional level.
9. An Answered Prayer is a Potential Witness
If our prayer is answered, it can serve as a potential witness for those
who doubt.
10. Praying Strengthens the Bonds Between Believers
Praying not only strengthens our relationship with God, but when we
pray with other believers, praying also strengthens the bonds between
fellow Christians.
11. Praying Can Succeed Where Other Means Have Failed
Have all your options been exhausted? Praying can succeed where other means have failed. Praying should not be a last resort, but our first
response. But there are times when sincere praying must be offered in
order to accomplish something.
Continued on page 12
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by LP. Yvonne Isidora-Gumbs
Words of Greetings
I greet you in the name of Jesus and extend my very Best Wishes for
the year 2020. May our families and we be blessed with Health, Love,
Peace and Prosperity.
Time is certainly not stalling. In contrary time is hastening. Just a few
weeks ago we were preparing for the upcoming Holiday Seasons and
already today we are in the second month of the year. We have entered into a new decade and have said our goodbyes to the outgoing
year. We have embraced each other and extended our best wishes for
a Blessed, healthy, peaceful and joyous New Year.
Wow what a roller coaster year 2019 has been especially during the
past three months. More than anything it has been a blessing to serve
God to the fullest of our abilities. It has truly been a privilege to have
embraced the opportunities that God has blessed us with. We have
had it all; Regular & Special worship services, baptism, funerals, anniversary and so many meetings. We thank God for granting us the wisdom, knowledge; understanding and humility to make it all come true.
Our Church remains steadfast and we praise His Name and give all
Glory and Honor to our God.
Briefly Looking Back
On a Sad Note
As the past year rolled over and we entered into the new one, we
cannot let it just go by without pausing for some very significant moments. The Ebenezer congregation had to deal with harsh realities in
the last part of the year. We lost another two of our loving members.
The late Mrs. Emmy Kemble, mother of our pianist Br. August Winter
passed away after a battle with illness. She was cremated on December 7th. Then on December 3rd we were shocked with the sudden
passing of another dearly beloved member. The late Sister Edith Bryan
was laid to rest on December. 13th. Two strong ladies whom will be
sincerely missed each for their own merits and involvement in our
congregation. We believe that quietness with which sis Emmy moved
around in church as well as the popularity of sis. Bryan will both be of
great missing to us. We once more extend sincere words of comfort
and strength to the bereaved families.
Words of gratitude
Among the moments of sadness we as a congregation continued to
do what we were called to do. We reached out to our members in so
many different ways. Food packages received from the Lions Club
were donated to those members and others of the neighborhood who
could use the support especially during the Holiday Season. Our
hearts were touched with the appreciation and warmth shown by the
recipients. Our sincere gratitude goes to the Lions Club of Curaçao as

well as our own Diaconate for their most needed support. May God
continue to inspire us to take care and reach out with a helping hand
to those in need. That is what the Lord requires of us. That we act
justly, and to love mercy and to walk humbly with our God". It is good
to do the right thing and to look out for our fellowmen. Friends in
Christ when we do so let us walk humbly with God, knowing that
whatever we do we do for and because of Him.
Christmas Activities
As we have experienced the December month was full of activities. It
was a wonderful time celebrating the Christmas Season. Here follows
a recollection of the activities:
Christmas Dinner
Our Annual Church Christmas Dinner at which more than 50 persons
attended was held in the Oleander Youth Centre on December 18th.
What a wonderful evening. The atmosphere was just so warm and
great. The buffet was excellent. Complements to the Chef! Our young
adults were present and we were happy to have them play an important role. On that evening our Sis. Maiquiria James did a tremendous job as the MC. Great Job Maiquiria! We are so looking forward
to start working on some new ideas we have with the young adults.
We were very happy to have amongst us our dear Sis. Audrey Warren
who came to attend the funeral of Sis. Emy and was persuaded to stay
and join us for the different activities. It was as if she never left. She
just picked up where she left and took part in bible reading, singing in
the choir and helping out with the preparation of the food parcels and
around the church. Thank you sis Warren, it felt so good having you
back although it was for a very short time.
Special Recognition
During the Christmas Dinner the Board also on behalf of all the members
showed our appreciation
and gratitude to Sis Ottie
Sampson for her continued
and valuable service given
for the Lord during many
years as a member of our
Church. A special plaque
was presented to her on
that evening. Perhaps the
young people may be too
young to know and some
of the older ones may have
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forgotten but Sis Ottie Sampson has served the Ebenezer Church for
many years and in different capacity. Through the years, she has also
been an active member of both the Local and Central Board. Sis.
Sampson is a most loyal member of our church who is always willing to
help and see our Church grow and move forward. Her motivation for
not being anymore involved on the forefront is that she wants to inspire and see the Younger Generation have their share of involvement
in the Church. Sis Ottie as we shared with you, know that you have
been a sure inspiration for many of us who followed your great example of service and dedication for the work of the Lord. Thank you again
for all you service and for all you still do behind the scenes. We love
you!
Christmas Candle Light Service
This year’s Candle Light Service was under the leadership of our dear
sis. Gloria Fleming & her team. The service was well attended and characterized itself with the warmth of the Christmas Season. We thank
you so much sis. Gloria; this is your thing!
During that wonderful service the meditation was brought by our very
own Br. Darronell James. Another Young Adult deeply inspired to
serve God. The message was well chosen and well articulated. A meaningful message reminding us of the Miracle of Christmas. As we all listened to the Young Adult present his message to the congregation,
with the conviction and the strong belief in the goodness and mercy of
Jesus Christ we shook our heads not only in admiration but especially
with the strong conviction that our church is okay. There are so many
potentials that we are confident of our assured continuation. Br. Daro,
if you permit me to use your nòmber di kariño, hopi danki, pabien i
Dios laga ku Bo sigui kana den e kaminda di Señor. No laga nanda
diskurashabo for di kaminda di Señor. Job well done and we are looking
forward to having you more involved in the growth and development
of our Church.
Christmas Eve Service
After having not been present at the Christmas Eve service at the Fort
church for some time it was nice to be back. The service was a great
reminder of how unity feels. We commend Revr. Jan Douwe van ‘t
Zand for the very interactive way of bringing the message. Also the
choir brought a special atmosphere with their wonderful singing.
Ebenezer congregation was well represented and we all enjoyed the
special warmth and union of the Watch Night service.
Christmas Service
On Christmas day we had our Christmas Service at 7.00 am. A nice
gathering early on Christmas morning. Although it was early in the
morning, the service was well attended. On that morning those of you
who were present could experience the assistance of our now newly
ordained deacon Br. Melvin James. Besides joining me in bringing the
Christmas Story he lead us in singing of all those wonderful Christmas
Carols. Thanks Br. Melvin, we shall repeat this sometime soon again.
Our sincere gratitude also goes to Family Bryan for the usual hot chocolate & pandushi. It would not be the same on Christmas morning
after church without your usual treat.
New Year’s Eve Service
On December 31st we had our usual Old Eve Service. In the past we
use to have this service at
11.00p.m. We use to love
the fact that when the New
Year rolled in, we welcomed it while we were in
church. But circumstances
have changed. In addition,
the mobility of our senior
members has forced us to
change the time of the service now to 8.00p.m.
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This year for the first time, we had a combined New Year’s Eve service
with the Fort church. The service was conducted by LP D’arcy Lopes &
Revr. Jacob Kikkert of the Fort church. Another Blessed and beautiful
service. We could still hear the many fireworks going off during the
service. But I guess it is part of the whole New Year’s Eve Service. In
any case it did not stop our pastors from leading the service. Many
thanks to both our Br. D’arcy Lopes and Revr. Jacob Kikkert.
Now let us look to the Future
The year 2020
Already we started out swinging in the New Year. Last month we had
our two retreats. First on January 11th we had the first retreat only for
the Board Members in which we discussed and outlined our plans for
the New Year. This plan was discussed with and supported by the representatives of all the Auxiliaries. The retreat was attended by representatives from the following auxiliaries: Men’s Fellowship, Women’s
Group, Bible Study & Prayer Group, Miss Lee Foundation, Victoria
Club, Yung Adults & the Youth Groups, Music Ministry, Beaming Services and our IT Department. As agreed upon on the 9th of February
the plan will be presented and to all members during the usual Commencement Congregational Meeting. Your comments and or suggestions will be most welcome. Ake sure you are present and your voice
be heard.
Our Theme & Motto
We have a new theme. This year’s theme states “Ebenezer: Inspiring
God’s People to worship in Spirit and Truth”. Our theme is derived
from and encouraged by the Gospel of St. John 4: 23-24. The gospel
teaches us that now is the time God wants and is looking for people
who will worship the Father in Spirit and truth. For God is spirit, and
those who worship Him must do so in Spirit and Truth”. This will be
our endeavor to seek more the presence of God from deep within our
hearts and souls and to truly love God. We shall worship Him from
deep within us to, with a transformed nature and with that deep assurContinued on page 12

Margarita Elisah Hodge

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



Sewing classes / Les di kosementu
Computer and Smart phone

18.30-20.30
18.00-20.00

We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes.
Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu.

For more information / Pa mas informashon
Tel: 526 1566 / 666 2026 / 519 0641
Address: Oranjestraat 111
In the yard of the Ebenezer Church
Den kurá di Ebenezer Church
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Wijknieuws Fortkerk
Ds. Jacob Kikkert
Diverse activiteiten
We kijken terug op een inspirerende decembermaand: De 'dragende
kerken ‘ waren aanwezig bij Christmas Candlelight Celebration van de
VPCO in het Marnix VSBO. Christmas Carols werden gezongen, er
waren muzikale optredens door leerlingen, het kerstevangelie werd
gelezen, er was was voor de aanwezigen gelegenheid elkaar te ontmoeten en te genieten van een hapje en drankje. De adventsbijeenkomst
met
aansluit end
een maaltijd
voor senioren was zoals
altijd
een
moment om
dankbaar op
terug te zien.
Jongeren organiseerden
een maaltijd
in de Fortkerk waarvoor jongeren met hun vaders vanuit stichting Child
First waren uitgenodigd. Aansluitend was er het kinderkerstfeest in de
Fortkerk. De kerstnachtdienst werd goed bezocht en de Kerstmorgendienst in de Fortkerk was heel feestelijk. Veel mensen hebben er aan
bijgedragen: de catering die perfect geregeld was, de koffie met wat extra’s, de kerstboom op het Fortplein stond er weer stralend bij, de decoraties in de kerk hebben het geheel een heel feestelijke uitstraling
gegeven. We mogen ons gezegend weten dat er steeds opnieuw mensen zijn die, veelal op de achtergrond, zorg dragen voor onze gemeente. Vanaf deze plaats een woord van dank voor al die goede
zorgen en inzet !!
Veertigdagentijd
In deze periode van het jaar kijken we alvast uit naar het feest van Pasen. Al over enkele weken breekt met de Veertigdagentijd een periode
aan van bezinning en inkeer. In die Veertigdagentijd staan we bewust stil
bij de weg die Jezus gegaan is in leven, lijden en dood. We leven zo toe
naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Elk jaar opnieuw
bieden die veertig dagen voor Pasen ons de kans orde op zaken te stellen in ons leven, en na te denken over datgene waar het in het leven op
aankomt: waar leven we voor, waar leven we van, waar voelen we ons
schuldig over? Welk brood voor onderweg hebben wij bij ons om ons
te bemoedigen? Vanaf 26 februari is er in de Fortkerk wekelijks een
korte vesper op de woensdagmiddag, om 17.00 uur. Zes keer een half
uur van verstilling en bezinning midden in de week. Naast momenten
van stilte, wordt er met elkaar gebeden en gezongen. Het zijn momenten midden in de week om ons te helpen bij verdieping en bewaring van
ons geestelijk leven op weg naar Pasen, en uiteindelijk te delen in de
vreugde van het Paasfeest.

Tamarijn en Zeelandia
De seniorenmorgen in de Tamarijn is op 4 februari en op 3 maart. We
beginnen om 10.00 uur.
Na de bijeenkomst op 4 februari is er gelegenheid om gezellig gezamenlijk te gaan lunchen voor wie kan en wil. De Kring Zeelandia is
voor een keer verschoven naar de 4e maandag, en wel op 24 februari.
Samen leren
Op donderdag 27 februari wil ik een begin maken met een maandelijkse Bijbelgesprekskring. Om ook werkenden in staat te stellen met
elkaar in gesprek te gaan beginnen we om 19.00 uur en het duurt tot
20.30 uur. Het lezen van bijbelteksten — hoewel we ons daartoe niet
hoeven te beperken — en het met elkaar bespreken ervan, is erg verrijkend en inspirerend. Oude woorden van wat opgeschreven staat
worden nieuw als mensen aandachtig samen luisteren en erover van
gedachten wisselen. Geïnteresseerden kunnen zich alvast bij mij melden. Vervolgavonden stellen we met elkaar vast om zo rekening te
houden met ieders agenda.
Voor de jongeren is er op vrijdag avond 28 februari opnieuw een bijeenkomst van ‘Bijbel, Pizza’s en Cola’. Aanvang om 18.00 uur. Zoals de
naam al zegt, beginnen we met samen eten van een pizza en snijden
daarna een onderwerp aan wat raakt aan Bijbelse verhalen en ons leven als jonge mensen, en de vragen die we ons stellen over geloof en
ongeloof, over bidden, het kwaad en lijden, en wat doen we eigenlijk in
de kerkdienst. Mocht je na afloop geen vervoer naar huis hebben, dan
zorgt de ‘domi-taxi’ ervoor dat je weer thuis komt.
Middagpauzediensten
Graag breng ik nog maar eens de middagpauzediensten onder uw
aandacht, op de eerste en derde woensdag van de maand. Om 12.30
uur is er een kort moment van bezinning en reflectie, stilte en gebed.
De middagpauzediensten worden georganiseerd door de Raad van
Kerken in Curaçao in overleg met de Fortkerk. Het gebed is in het
bijzonder gericht op de overheid en diegenen die bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. We vragen in gebed aandacht voor onderwijs,
gezondheidszorg en maatschappelijke problemen. Maar deze diensten
zijn open voor iedereen!! Dat wil zeggen passanten, gemeenteleden,
toeristen, kantoorpersoneel, gepensioneerden, lokale middenstanders,
etc. Wees welkom!
Omzien naar elkaar
We denken ook aan onze zieken, thuis en in het ziekenhuis, en aan
anderen die een moeilijke weg moeten gaan in rouw en verlies. Soms
kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de ouderlingen. Hen mogen we aan God opdragen in ons gebed en wensen
hen beterschap, veel geduld en sterkte toe. En bovenal de nabijheid en
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kracht van God, bij wie we beschutting mogen vinden. Graag ontvang
ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname, of indien u wenst dat ik
een keer op bezoek kom.
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In memoriam
zr. Editha Francisca Renardus Josephina

Terugblik op het afscheid van ambtsdrager
Op zondagmorgen 19 januari namen we afscheid van Anna Petrona als
ambtsdrager. We stonden stil bij het vele dat ze als ouderling heeft
ondersteund en medegedragen. Ook langs deze weg zeggen we Anna
dank voor haar toewijding en inzet. We wensen haar alle goeds en
Gods zegen toe en weten ons blijvend met elkaar verbonden.
Vacatures in de kerkenraad
De kerkenraad is actief op zoek gegaan naar mensen die in een aantal
vacatures willen gaan voorzien. Dit zoeken en speuren hangt niet alleen
van de kerkenraad af. We weten en geloven dat goede God zelf ook
mensen zal roepen tot Zijn dienst om in taken en ambten in onze
wijkgemeente te voorzien. We hopen dat, mocht u een vraag hebben
gekregen vanuit de kerkenraad, dit u niet zal afschrikken. Voorts is het
altijd fijn als er wordt meegedacht en in uw gebeden het vele werk in
de gemeente mede wordt gedragen.
Vanuit Saliña een hartelijke groet,
ds. Jacob H. Kikkert

De Fortkerk en –plein vlak voor aanvang van de Kerstnachtdioenst 2019

Benefiet concert 250 jaar Fortkerk
Op DV 7 maart wordt er in de Fortkerk een prachtig concert gegeven. De muziek van de avond is een mix van allerlei genres, voor elk
wat wils! Van Rachmaninov’s pianomuziek tot swingende Curaçaose
liederen. Van muziek uit Suriname tot Argentinië. Ook komen er allerlei verschillende muziekinstrumenten voorbij: melodica, dwarsfluit,
Ierse thin whistle, drums en piano. Uiteraard laat het fantastische orgel
van de Fortkerk ook van zich horen. U hoeft zich dus niet te vervelen!
De avond wordt verzorgd door een bont gezelschap van musici. Zo
zijn daar Jan en Nathan Gombert op orgel en drums, zangeres Yumarya Grijt en de zeilende musikanten Jenneke en Bart Zweers zijn
actief op piano, slagwerk, melodica en thin whisten. Wie weet sluiten
er nog wel andere VPG leden aan om mee te musiceren.
Alle muzikanten hebben in ieder geval veel zin in deze feestelijke avond
en heten u van harte welkom om mee te komen genieten!
Het concert begint om 7 uur. De toegang voor deze mooie avond is
geheel GRATIS! Aan het eind van de avond krijgt u de gelegenheid een
donatie te geven, ten bate van het onderhoud aan de Fortkerk.
Namens de commissie 250 jaar Fortkerk

Heel veel mensen waren bijeen, op 16 januari in Crefona te Brievengat,
om afscheid te nemen van Editha Francisca Renardus Josephina en haar
met warmte en liefde de laatste eer te bewijzen, en om haar dierbaren
en geliefden tot troost te zijn. Editha overleed in het ziekenhuis op 11
januari. Haar gezondheid was al geruime tijd kwetsbaar, toch was haar
overlijden onverwacht. Haar echtgenoot Carl en haar geliefden had ze
op het hart gedrukt niet te treuren om haar dood. We lazen het bekende gedeelte in het Lukasevangelie over de Samaritaan waar het
kernwoord aandacht en barmhartigheid is. Met innerlijke ontferming
bewogen-zijn, staat er letterlijk. Het is een heel sociaal evangeliewoord.
Voor de hand ligt te denken dat deze deugd niet zo maar op de akker
van een mensenziel groeit. Het tegendeel is waar. Je kunt het zomaar
tegenkomen, en vaker dan je denkt. In een mensenkind. Een mensenkind als Editha. Haar dochter Donna schetste hoe haar moeder met
haar warme en betrokken hartelijkheid een plek heeft veroverd in de
harten van vele vele anderen. Ze was actief in het verenigingsleven,
vroeger als leesmoeder, betrokken bij kinderkampen en zelfs een periode politiek actief. Ze was zeer sociaal bewogen en met hart en ziel
betrokken bij wat ze deed en was niet tevreden met een half resultaat.
Deze drijfveer tekent haar karakter. Zo wist ze mensen te motiveren,
te omringen met aandacht en zorg en had oog voor klein gehouden
mensen. Ze heeft hier gestudeerd en in Nederland, en heeft onder
meer gewerkt op het Landslaboratorium. In de kring van haar gezin en
familie kon ze genieten van reizen, jazz muziek, toneel, lezen en dansen, het samenzijn met haar echtgenoot Carl, het organiseren van uitstapjes, een familiedag of het jaarlijkse kerstdiner, en dan ook mensen
die die dagen alleen zijn, uitnodigen. Maar boven alles genoot ze van
haar kleinzoon Quinlan, zeker de dagen dat ze kon oppassen en uren
met hem kon doorbrengen. Op haar eigen wijze verspreidde ze Editha
steeds licht om haar heen. Licht is een woord uit de trouwtekst die
haar en Carl is meegegeven. Dat was 1973 in Delfzijl in Nederland
Enkele jaren daarvoor hadden zij en Carl elkaar leren kennen. Zij was
een katholiek meisje, geboren in 1943 op Curaçao in een groot gezin
en was naar Nederland gekomen om verder te studeren. Carl had
haar vader - woonachtig op Curaçao - via een brief om haar hand gevraagd. In de huwelijksdienst is toen uit de 1e brief van Johannes gelezen over “Je weg gaan in het licht, zoals Jezus in het licht was”. Het is
bijzonder om te zien om te zien hoe soms woorden die je meegegeven
worden, wanneer alles nog pril is, — als een soort opdracht ook —
bewaarheid worden in de loop van je verder leven. En dat je daar in
retrospectief iets van terugziet: het licht wat Editha heeft gebracht in
het leven van mensen. De laatste twee jaar waren getekend door een
steeds brozere gezondheid, afgewisseld met de hoop dat het weer
beter zou gaan. Het mocht niet zo zijn. Nu is ze op engelenvleugels
weggedragen in de handen van de Hemelse Vader, naar het Eeuwige
Licht, waar geen pijn meer is en moeite, maar eeuwige vrede. God
heeft zich over haar ontfermd en zal haar ziel bewaren. Tegen haar
geliefden heeft ze gezegd: "Treur niet, om de dood die zijn intrede
heeft gedaan, mijn leven was heel mooi. Vier het leven!" Wees niet verdrietig, herinner je de gebeden, sta stil bij vertelde gedachtes en laat de
tranen niet rollen wanneer de herinneringen opkomen. Natuurlijk,
tranen zijn er en treurnis sijpelt overal toch wel doorheen. Maar dankbaarheid overheerst voor de jaren samen en het leven dat geleefd is.
Mag dit troost zijn voor hen die haar het meest dierbaar waren; haar
echtgenoot Carl, haar dochter, haar gezin en familie. Zo is God, in de
Geest, onze hulp en mensen nabij.
ds. Jacob H Kikkert
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Br. O. Mulder (Vz.)
Zr. E. Hocks-Velgersma

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 738 4304

Predikant
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Kaya Mozart 7
Kas Grandi

529 4304
738 4304

E-mail: jdvzand@gmail.com
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

516 4919
690 8543

Zr. L. Felicia
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Zr. R. Plaisier
Br. R. Ruggenaath

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
522 0030
512 7516

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulppredikant:
Br. H. de Lijster

525 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Na alle drukte van december, is het leven weer een beetje teruggekeerd naar normaal. Maar wat is normaal? Normaal betekent, volgens
de norm of gewoonte. Maar wat is de norm voor een kerk? Dat halen
we uit de Bijbel. De norm, zoals ik het zie, is dat we inspirerende samenkomsten hebben, innig geloof, onderlinge liefde, evangelisatie en
diaconaat gericht op de noden van de maatschappij. Mag dat normaal
zijn voor ons als kerk in dit jaar!
In februari hopen we de Flamboyant op te knappen van buiten en binnen. We hopen daarbij veel van de gaven en talenten in de gemeente te
benutten. Meld je gerust aan als je mee wilt doen!
Over gaven gesproken, in februari hopen we ook een gaven cursus aan
te bieden. Dat is een heel korte cursus van 3 avonden. Weet je al wat
je gaven zijn? Zijn er gaven die verdwenen zijn? Hoe kun je je gaven inzetten in de gemeente? Is het wel belangrijk en nodig om te doen? Kom
maar meedoen op de donderdagavonden in februari. Het wordt aangeboden in de Flamboyant.
Vanaf 1 maart hopen we een gemeente breed project op te starten,
genaamd Feest van genade. Dit project heeft 3 benen, een dienst op
zondag, een groepsbijeenkomst in de week en een persoonlijk leesrooster en dagboek. Op deze manier hopen we dat we een dieper begrip en ervaring krijgen van wat de lijdensweg van de Here Jezus betekent. Geef je op hiervoor, want we hebben een beperkt aantal boekjes
besteld.
Meer informatie over deze en alle andere activiteiten is te vinden in de
weekbrief.
Rest mij alle lezers een gezegend jaar verder toe te wensen!
JD van `t Zand

Niet te geloven,maar het is zo!
Door Patrick Simmons (CIP.nl)
Volgens dominee Van Binsbergen is Gods liefde veel groter dan we
vaak denken: "God houdt niet van je omdat je tot een select groepje
mensen behoort"
‘Niet te geloven, maar het is zo!’ Dat was het thema van de preek van
dominee Floris van Binsbergen bij Geloofstoerusting. De predikant van
de Hersteld Hervomde Kerk sprak tijdens de eerste avond van Geloofstoerusting in 2020. Hij deed daarbij een indringende oproep aan de
aanwezigen. "Als God Hem aan jou geeft en je neemt Hem niet aan, dan
stik je in de eeuwige nacht als het niet verandert."
Van Binsbergen vertelt over de apostel Johannes. “De apostel Johannes
is een man uit één stuk, iemand die zeer intiem contact heeft gehad met
de Heere Jezus. Hij heeft Hem van dichtbij gezien, horen bidden, horen
preken. Johannes weet dus waar hij het over heeft. Laat het nu net Johannes zijn die mij voor een enorm probleem zet. In 1 Johannes 2:15
staat: ‘Heb de wereld niet lief. Ook niet dat wat in de wereld is. Want wie de

wereld liefheeft, weet zeker dat de liefde van de Vader niet in hem is.’ Diezelfde Johannes schreef de bekende woorden: ‘Zo lief heeft God de wereld gehad’. Hoe kan dat? Wij mogen de wereld niet liefhebben, de liefde
van de Vader kan niet in je zijn als je de wereld liefhebt. Maar de liefde
van de Vader blijkt te zijn dat Hij de wereld wél liefheeft.”
“Niet te geloven”
De predikant vraagt zich hardop af hoe dat dan precies kan. “Er staat in
de grondtekst hetzelfde woord voor zowel wereld als liefde. Als Johannes zegt: ‘Heb de wereld niet lief’, bedoelt hij daarmee: jij bent niet in
staat om zo van de wereld te houden als God ervan houdt. De beste
christenen zijn gevallen door te flirten met de wereld, met de geest van
de wereld. Maar God is anders. God is zo anders. Wij moeten gewaarschuwd worden om niet de meest zuivere vorm van liefde te geven aan
de wereld. Voor je het weet word je besmet, val je weer terug. God
kon Zijn onvoorwaardelijke liefde aan de wereld geven.”
En God wordt juist niet door die wereld besmet, stelt Van Binsbergen.
“God kan van mensen houden die het meest zondige doen. Niet dat Hij
met zijn hand over het hart strijkt. Niet dat Hij je op de één of andere
manier laat merken dat die zonde wel meevalt. God laat de zonde volledig staan, maar ziet jou en mij als zondaar niet over het hoofd. Hij laat
je vanavond, op deze eerste avond van Geloofstoerusting in 2020, weten dat Hij van je houdt. Ongeacht wat je doet, ongeacht wie je bent.”
Nicodemus
Van Binsbergen zegt dat Nicodemus kennis had van de schriften, maar
er niet uitkomt als Jezus over wedergeboorte begint. “Jezus probeert in
een paar woorden duidelijk te maken dat er een radicale verandering in
het leven van Nicodemus en al zijn broeders moet komen. Dat is wedergeboorte. Dat God in je leven ingrijpt. Niet te geloven, maar het is
zo. Hij doet dat. Nicodemus begrijpt het niet. Hij denkt aan een biologisch verhaal. Maar Jezus geeft hem een theologisch antwoord.”
De predikant trekt de parallel tussen het Oude en het Nieuwe Testament. "In het Oude Testament was er de offerdienst. Mensen moesten
nadenken: het lam dat daar bloedt, dat daar sterft, ligt daar in mijn
plaats. Alleen zo kan God mijn zonden vergeven. Een stille heenwijzing
naar wat God zou gaan doen door Zijn Zoon. Jezus zegt in datzelfde
hoofdstuk: ‘Denk aan die staf met die koperen slang. Zoals die koperen
slang verhoogd werd en mensen die dodelijk gebeten waren door een slang
en daarop zagen, genezen werden, zo zal het ook zijn met Mij, de Zoon des
mensen. Die moet verhoogd worden. Zodat een ieder die naar Mij kijkt, zich
aan Mij vastklemt, Mij vertrouwt, in Mij gelooft eeuwig leeft.’ Zijn liefde is
niet te geloven, maar het is zo. Of wel te geloven, omdat God het
zegt.”
“God zegt: ‘Jongen, meisje, man, vrouw... Ik houd van jou. Als je daaraan twijfelt, waarom zou Ik dan Mijn Zoon hebben gegeven? Durf je
werkelijk te stellen dat Mijn liefde alleen maar uitgaat naar een select
groepje mensen die het waard zijn? Mensen die een nummertje hebben
getrokken met het juiste kerkverband en dat omhooghouden. Durf je
werkelijk te beweren dat Mijn liefde een ruilmiddel is? Als jij kunt bewij-
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zen dat je uitverkoren bent, zal Ik van je houden?’ Waar lees ik dat in
de Bijbel? Dat God van de wereld houdt, is Jezus zelf op de aarde komen vertellen. Hij zegt het in alle ernst: ‘Nicodemus, dat is je werkelijke probleem, niet dat je de wedergeboorte niet begrijpt. Want wie dat
begrijpt, heeft er niets van begrepen.’
De predikant gaat nog even door over de verhoogde slang in de woestijn. “Wanneer je naar de slang keek, ging het gif uit je aderen en stond
je springlevend op. Maar er zijn daar mensen gestorven. Niet omdat ze
het niet gehoord hadden, niet omdat ze het niet begrepen hadden, niet
omdat God had gezegd ‘je mag het alleen tegen die en die en die zeggen’, niet omdat God had gezegd ‘je mag het tegen iedereen zeggen,
maar het ís niet voor iedereen’. Nee, omdat de mensen dachten: bekijk het maar, ik ga nog liever hartstikke dood dan dat ik één blik op
zo’n stom ding werp. Niet te geloven, maar het is zo dat er ook mensen zo in de kerk zitten. Mensen die het wel weten en beamen: ‘Ik ben
dood in zonde en misdaden. Ik ben slecht en niet wedergeboren. Ik
moet wedergeboren worden.’ Jazeker, dat weet God ook. Daarom
doet Hij dat. Door middel van het Woord dat verkondigd wordt.”
“Dat Woord appelleert aan jouw hart. Niet aan je wil. Want je kunt
het niet willen en je wilt het niet kunnen. Het appelleert aan jouw hart,
diep van binnen. Al is dat gevoel om God te vertrouwen van nature
heel ver weg. God appelleert eraan: ‘Zie op Mijn Zoon. Zo lief heb Ik
jou, dat ik Hem gaf.’ Maar als God Hem aan jou geeft en je neemt Hem
niet aan, dan stik je in de eeuwige nacht als het niet verandert. Dat is
de keerzijde. Laat dat niet zo zijn.”
“Niet te geloven, maar het is zo”
“Wat erg als blijkt dat je vanavond wordt opgeroepen om in het licht
van Jezus te komen en je veroordeelt jezelf door te zeggen: ‘Ik kom
niet naar voren. Ik belijd niet mijn schuld. Nu het zo dichtbij komt en
ik vanavond zalig kan worden als ik mijn schuld bij Jezus neerleg en Hij
het wegdraagt. Als ik geloof dat Hij voor mij aan het kruis heeft gehangen.’ Waarom doe je dat niet? Johannes is daar eerlijk in: ‘Wie niet
gelooft, is al veroordeeld.’ Dat doe je zelf. Wie de zonde liefheeft, wie
de wereld liefheeft, vanavond hoort dat God hem liefheeft en denkt:
‘Laat maar’, die haat het licht en haat de liefde."
"Als ik vanavond thuiskom en ik draai in het donker de dam bij de pastorie in, stopt mijn auto voor de studeerkamer. Stel dat ik daar een
man met een bivakmuts aan de deur zie morrelen en ik zet het grote
licht erop, dan draait hij zich niet om om mij te bedanken voor het
bijschijnen. Dan gaat hij er als een haas vandoor. Tenminste dat hoop
ik dan. Moeten wij vanavond niet zeggen dat dit misschien jouw leven
is? Het hoeft niet. Er zullen er ongetwijfeld ook velen zijn die Jezus
hebben vertrouwd en geloofd. Laat vanavond het Licht over je leven
vallen. Het is alleen maar een kwestie van geloven. Niet weglopen.
Buig voor Hem. Als je voor Hem gebogen hebt, kun je naar huis gaan
en deze avond gebruiken als een loflied op de liefde van God. Hij heeft
mij Zijn Zoon gegeven. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat zeker? Dat
geloof ik. Echt waar!”
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years, as seen in Toulouse, Pittsburgh, Brussels, Poway and Jersey City.
We are alarmed at the dramatic increase in antisemitic rhetoric and
incidents that has been reported in many countries, and at the pernicious persistence of Holocaust denial, especially online.
WCC and its member churches cherish their relations with Jewish
partners in dialogue and collaborative action, and reaffirm our commitment to working with Jewish partner organizations and communities
to counter the current trend towards ‘normalization of hatred’ against
‘the other’ in many parts of the world. Following a joint conference
with the International Jewish Committee for Inter-religious Consultations (IJCIC) in June 2019, WCC is working with IJCIC to explore ways
in which such joint efforts can be strengthened and implemented.
We observe that antisemitism is often and in many places the first expression of rising intolerance and violence against minority communities, and that it must be resisted and rejected by all people of good will
from all communities. The Holocaust against the Jews during the Second World War is the most powerful and abhorrent example of the
consequences of failing to confront those who promote antisemitic
hate speech.
On this International Holocaust Remembrance Day, marking the 75th
anniversary of the liberation of Auschwitz, we must all recognize that
antisemitism as not an historical anomaly but a persistent and rising
threat to Jews and to the openness and inclusiveness of societies
around the world. In our worship in the Ecumenical Centre on this
day, we commemorate this anniversary and join in prayers offered
around the world for the victims of the Holocaust and of antisemitic
violence.
WCC calls on its member churches to increase their solidarity and
cooperation with Jewish communities and partners in their own contexts to address this threat, to confront the normalization of hatred
against ‘the other’, and to engage in advocacy with their governments
and authorities for the promotion and protection of human rights and
dignity equally for all without discrimination.
Source: World Councel of Churches

VPG Jeugdrubriek

Bron: CIP.nl Christelijk Informatie Platform

WCC comment on the International
Holocaust Remembrance Day
24 January 2020
The World Council of Churches joins in solemn commemoration of
the 75th anniversary of the liberation of the Nazi death camp,
Auschwitz, and of the full revelation of the extremity of human evil
that it laid bare. Global reaction against the appalling atrocity of the
Holocaust was a major driver for the drafting and adoption of the Universal Declaration of Human Rights which, as a joint statement by UN
human rights special procedure mandate-holders affirms, is “a key legacy of the Holocaust’s victims -- including the 6 million Jews who,
alongside members of other targeted groups, were murdered in a uniquely brutal, systematic and state-sanctioned campaign of antisemitic
dehumanization and persecution.”
WCC denounces a resurgent tide of antisemitic attacks in recent

De redactie van VPG Nieuws vindt het niet verschijnen van een rubriek voor de jeugd een enorm gemis. De jeugd heeft de toekomst.
Laten we er samen aan werken hun ook een toekomst te geven binnen
de VPG. VPG Nieuws wil daaraan meewerken. Welke ouders die kinderen hebben in de leeftijd van 0 tot 18 jaar wil hieraan meewerken?
Wie van onze jeugd vanaf 14 jaar wil hieraan meenwerken?
Geef je op via vpgnews@gmail.com
We zitten om jullie te springen.
Redactie VPG Nieuws.
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Continued from page 5, Meditation.
12. Praying Fulfills Emotional Needs
Do we need God through praying? Yes! We were made to function
best, emotionally, in a prayerful relationship with God. He Himself is
the fuel our spirits were designed to burn, or the food our spirits
were designed to feed on. There is no other." [2]
I hope with this encouragement I help you start praying continuously
not only for others to see, but for your relationship with God be
more stronger.
Continued from page 7, Ebenezer News
ance and genuineness that He is our God and we shall honor, serve
and worship Him, always!
As we give true meaning and reality to our theme we will do so as a
church under our continued motto: Unity in One Lord, One Faith &
One Baptism”.
May God guide us as we pursue to obtain this transformation and be
living examples of what it means to Worship in Spirit and Truth.
Extension of the Board
It may not always be easy to get people involved to join the Church
Board. The work is one of great dedication, sacrifice and spiritual as
well as physical commitment. In the near future you will be informed
of some mayor changes that will take place in the board. We have
been neglecting with the
stipulations in our
Church
Order
(Kerkorde). Some people
have stayed longer than is
officially permitted on the
Board. This is mainly because we did not have
sufficient entry of new
members. Gradually we
will be correcting this.
We are however now
happy that we have been
able to increase the
Board. We now have all
positions filled, but there
are some changes to
come. We welcome Br. Melvin James as the new deacon to the Board
and Sis. Ailing de Riggs who has been ordained as elder.
Plan of Action
The program for the first half of the year has been completed. The
program covers the period January to June 2020. This program was
limited to the first half of the year as we take into consideration our
actual situation. If the new Pastor arrives by June the program for the
2nd half of the year will be made with his or her input.
If you have not yet received your copy, please contact our secretary
Sis. Margerie Matthew for a copy.
Projection of the Worship Service
As you have already noticed since last December we have been projecting the entire services now on 2 Monitors. This decision by the
Board has given a new dynamic to the church services. The intention
with the introduction of the TV Monitors is for us to eliminate the
paperwork and help reduce costs. Soon, early this year we will stop
printing liturgies for the entire church and will be limiting this to a
very minimum quantity. The few printed programs will be available
only for those who because of some limitation cannot read the Monitors from afar.
To ensure the safety and care of the Audio and the Video System decisions have been taken for this to be under the guidance of our

Young Adult Br. Murray Brooks and team. Only these people will be
handling the systems (Audio, Beamer, Monitors, and Video).
Young Adults & Youth
Our effort and emphasis will continue to encourage and give space,
time and resources to the Young Adults as well as the younger and
little ones to develop more the Youth Ministry in our Church. We
would like the youth to play an active role in the continuation and development of our church. We are seeking to understand you and your
desires better and to take your responses into consideration. Know
that You are part of us and we need you and we encourage you to
come and be more involved. . We are reaching out and would like you
to join the different committees within the church. We pray that God
will grant us all wisdom, knowledge and understanding on how we can
achieve all our plans.
Conclusions:
In concluding we believe that we have our work cut out for us to do.
The plans are many and there are several responsibilities we would like
to share with you. The work is a lot and the workers may sometimes
be few. But we know that those of us who are willing and capable of
stretching ourselves will do as we have always done. Let us join hands
and forces and continue to work in unity and the spirit of togetherness
in the Board and all our auxiliaries. Those of you who are not in the
auxiliaries, we need your support too. Your voice is important and
most welcome.
Let us continue to serve God and worship Him in Spirit and in truth.
Let us keep the Faith and show our love, compassion and understanding for each other.
The work we do is to serve God and His people. May God be with us
and may His light shine upon our face and may His word be the lamp
at our feet, which shall guide us in the right Christian direction and
help us to do all we need to do under His merciful guidance. Blessings
to all of you and Blessed Be the Lord our God. AMEN!
This is our Program for February 2020
Sun. 2nd Worship Service of Holy Communion led by IP Y. IsidoraGumbs
Wed. 5th Bible Study & Prayer Meeting
Thur. 6th Soup Kitchen
Sun. 9th Worship Service led by LP. D. Lopes
Congregational Meeting (after the Service)
Tues. 11th Church Board Meeting
Wed. 12th Bible Study & Prayer Meeting
Thur. 13rd Soup Kitchen
Sun. 16th Worship Service led by IP Y. Isidora-Gumbs
Wed. 19th Bible Study & Prayer Meeting
Thur. 20th Soup Kitchen
Sun. 23rd Worship Service & Bible Study led by IP Y. Isidora-Gumbs
Wed. 26th Ash Wednesday Service 7.00 p.m.
Thur. 27th Soup Kitchen

Retreat held with Board and Auxiliaries
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Centrale Kerkenraad
Preses: Ralph James
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Richenel Ruggenaath
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Vacant
Ministerie van predikanten:
Ds. Jacob H. Kikkert

ralph.james.meo@gmail.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
ruggenaathrichinel@gmail.com

523 9111
513 8909
520 3015
512 7516

maritza@janbeau.com

461 5013

ds.kikkert@icloud.com

687 0262

Kerkvoogdij: Denise Schrader
Diakonie: Sigma Wiel

denise.schrader@hotmail.com
sigma.wiel@gmail.com

528 9530
693 2612

Afscheidsboodschap van de preses

1) Voorwoord
In de VPG-editie van december 2019/januari 2020 kondigde ik mijn
vertrek aan als Preses van de VPG. Op 3 februari 2020 zal ik voor het
laatst de CK-vergadering voorzitten en op 6 maart 2020 zal ik vervolgens het voorzitterschap van de VPG overdragen aan zr. Maritza Beaujon-Bakhuis.
Laatstgenoemde zal op basis van een besluit van de CK d.d. gedurende
een periode van zes maanden als Interim Preses functioneren met als
belangrijkste taken:
a) Het voorbereiden van de verkiezing van een nieuwe Preses conform
de vigerende VPG Kerkorde. De bedoeling is dat de nieuwe Preses
begin september 2020 aan zal treden. I.v.m. vorengenoemde verkiezing
zal de Interim Preses samen met de Kerkvoogdij erop moeten toezien
dat de ledenadministratie van de VPG dusdanig op orde is dat de verkiezing voor een nieuwe Preses zo optimaal en transparant mogelijk zal
verlopen;
b) Het bij notariële aktes oprichten van drie stichtingen waar elk van
de drie wijken van de VPG ondergebracht zullen worden alsmede de
voorbereiding en indien mogelijk het oprichten van een nieuw rechtsorgaan in de vorm van een vereniging door de drie wijkstichtingen.
In het komend jaar zal de samenstelling van de CK sterk veranderen.
Deze verandering is voornamelijk ingegeven door de het belang welke
de CK m.n. in het afgelopen jaar hechtte aan het zoveel als mogelijk
naleven van de VPG-kerkorde. Gedurende de afgelopen tijd zijn er flinke stappen gezet om een meer bij deze tijd passend VPG Kerk op te
zetten, een Kerk welke meer recht doet aan de huidige sociaal maatschappelijke context waarin deze moet functioneren, zonder Gods Missie uit het vizier te verliezen. Dit is een proces die niet zonder slag of
stoot gaat. Meer hierover later.
2) Terugblik
Zoals ik in mijn vorige bijdrage aan de VPG Nieuws aangaf, zal ik een
overzicht geven van een aantal initiatieven welke in de afgelopen jaren
geïnitieerd zijn waarbij ik nauw betrokken was.
A) Visie en Missie VPG
Een van de eerste vragen die ik stelde aan mijn broeders en zusters in
de CK was, welke visie en missie geven richting en inhoud aan de VPG
als Protestantse Gemeente actief hier op ons eiland. De reactie op deze vraag deed mij enigszins schrikken, immers elke organisatie waarbinnen mensen bijkomen, samenwerken, dingen samendoen moet toch
een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben zodat uiteindelijk b.v.
conclusies getrokken kunnen worden of en in welke mate de individuele inspanningen bijgedragen hebben aan het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen.
Ook de VPG moet als Kerkelijke organisatie een Visie en Missie op
VPG-niveau ontwikkelen welke op wijkniveau verder wordt ingevuld.
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Zo’n VPG Visie & Missie geven inhoud aan collectieve doelstellingen die
ons als drie wijkgemeenschappen met elkaar bindt. Met dit in gedachte
heeft het Ministerie de volgende Visie & Missie geformuleerd:
Visie
Wij geloven in de liefde van God, die zich in Jezus Christus heeft gemanifesteerd. Jezus Christus is het centrale brandpunt. We kunnen deze
liefde tonen in onze kerkgemeenschap. Hieruit voortvloeiend, reiken
we uit met onze gebeden voor de kerk en voor de samenleving. Gebed
ondersteunt ons religieuze leven. We hebben niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover onze kerkgemeenschap, maar ook tegenover
de hele samenleving om ons heen. Dit is een van de kenmerken van het
protestantisme. We hebben contact met elkaar en wisselen hierover
van gedachten en we behandelen elkaar met respect. Soms zijn we verplicht een compromis te sluiten en soms moeten we een bewuste keuze maken.
De VPG bestaat uit drie verschillende kerkgemeenschappen in verschillende stadswijken. We hebben allemaal verschillende achtergronden en
toch voelen we ons als een eenheid bij een kerkelijk lichaam.
Missie
Als christenen zijn we een stralend licht en een zoutend zout. Wij maken het verschil. Het bestaan van onze kerkgemeenschappen, hoe klein
ook, heeft enige betekenis voor de samenleving om ons heen. Wij zijn
een kerkgemeenschap waar de kerkgangers zich welkom voelen. De
sfeer is zodanig dat het een sterke aantrekkingskracht uitstraalt. De
diensten zijn geschikt voor jong en oud, voor gewone kerkgangers en
voor bezoekende gasten.
In het kader van de in gang gezette ontwikkeling om tot een nu nieuwe
juridische structuur te komen voor de VPG en de wijken zal nagedacht
moeten worden over het formuleren van een aangepaste c.q. nieuwe
Visie en Missie. De centrale vraagstelling hierbij zal zijn, welke zullen de
(geloofs)elementen zijn die de drie wijken blijven binden in organisatorisch verband.
B) Aanpassing Juridische structuur VPG
Het is geen geheim dat m.n. op wijkniveau niet alleen de behoefte aan
meer ruimte bestaat om het geloof op eigen wijze in te vullen, maar er
is ook de wens om een eigen visie te ontwikkelen m.b.t. diverse maatschappelijke vraagstukken. Rechtdoen aan de term eenheid in verscheidenheid in Protestants Christelijk verband impliceert uitdrukkelijk de
vrije wil om samen te werken aan de meest wenselijk geachte verband.
Het dwingend opleggen van welke samenwerkingsverband dan ook is
niet alleen niet van deze tijd, maar kan alleen contra productief werken.
Met deze achterliggende gedachte is daarom op voorstel van ondergetekende door de Centrale Kerkenraad het initiatief genomen om een
proces op gang te brengen welke inhoudt het zich beraden over de
meest geijkte organisatiestructuur voor de VPG. In wezen houdt dit in
het zoeken naar een structuur welke de wijken maximale ruimte biedt
om het geloof uit te oefenen en tegelijkertijd het vaststellen van een
gemeenschappelijke basis om bepaalde aangelegenheden in een collectief verband uit te voeren.
Een andere reden om ons te beraden over een nieuwe structuur voor
de VPG is mede ingegeven door het feit dat m.n. het doen van bankzaken op basis van een Koninklijk Besluit uit 1825 niet meer door de banken wordt geaccepteerd. Dit levert in de praktijk grote problemen op
bij het toegang krijgen tot en het openen of wijzigen van VPGbankrekeningen. De banken eisen sinds enige tijde dat de VPG een formele juridische vorm aanneemt en zich inschrijft in de Handelsregister
van de Kamer van Koophandel. De leden van de VPG kunnen erop vertrouwen dat de CK het belang van de leden, de wijken en de Kerk
steeds voorop zal blijven stellen en dat zij zich in haar handelen zal laten blijven leiden door de Kerkorde.
C) Kerkorde
In de Kerk als lichaam van Christus moet orde, rust, liefde, vertrouwen
en vrede heersen. Immers als er binnen een lichaam deze voorwaarden
niet aanwezig zijn, kan dat invloed hebben op het welzijn van het lichaam. Zie de volgende Schriftlezingen in het Engels:
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”But God has combined the members of the body…. [so] that its
parts should have equal concern for each other. If one part suffers,
every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices
with it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part
of it. "(1 Corinthians 12:24-27) "In Christ we who are many form one
body, and each member belongs to all the others." (Romans 12:5).
Sedert 21 oktober 2013 geldt de Kerkorde van de VPG als het wettelijk kader welke het reilen en zeilen binnen de VPG regelt. Over de
jaren heen is het naleven hiervan echter verwaterd. Gedurende de
afgelopen bestuursperiode heeft ondergetekende zich sterk gemaakt
voor het naleven van de in deze Kerkorde opgenomen regels en procedures. Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is dit een proces die niet
zonder slag of stoot gaat. Gelukkig kan geconcludeerd worden dat
hoe langer hoe meer het besef is ontstaan voor wat betreft het belang
van het nakomen van de Kerkorde om hiermee willekeur en het te
veel doorklinken van persoonlijke opvattingen af te remmen.
Zo lang niets anders is overeengekomen c.q. volgens de daartoe vigerende regels de Kerkorde is veranderd (naar aanleiding van de aanpassing van de Juridische structuur van de VPG), zullen we met z’n allen
de huidige Kerkorde moeten respecteren en blijven volgen als het
gaat om beslissingen en handelen in en t.b.v. de VPG en haar organen.
D) Aftreedrooster CK leden
Het vinden van mensen die bereid zijn om zich belangeloos beschikbaar te stellen om een functie binnen een Kerk (óók binnen de VPG)
te bekleden blijft een uitdaging. Dit is niet vreemd, immers in Lukas 10
roept Jezus zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders om de
oogst binnen te halen. Hij zei: “De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders
stuurt om de oogst binnen te halen.”
Het tekort aan mensen die bereid zijn Kerkwerk te doen heeft ertoe
geleid dat over de jaren heen binnen de VPG een situatie is ontstaan
waarbij sommige ambtsdragers zeer lang op een functie zaten, hetgeen
in strijd is met de daartoe strekkende bepalingen in de Kerkorde. De
afgelopen tijd heeft ondergetekende zich voortdurend ingezet om gevolg gevende aan de Kerkorde, ambtsdragers op VPG en op wijkniveau aan te sporen om op actieve wijze te werken aan hun opvolging.
Daarbij gaf ondergetekende zelf het goede voorbeeld door van stond
af aan te benadrukken dat hij zijn functie als Preses zou neerleggen op
het moment dat reglementair vereist werd. Tijdens de laatste CKvergaderingen is een aftreedrooster v.w.b. de CK leden overeengekomen. Als de VPG beschouwd moet worden als het Lichaam van Christus, dan zal GOD uiteindelijk ervoor zorgdragen dat dit Lichaam zal
blijven bestaan om Zijn Missie hier op Curaçao voort te zetten. Als
VPG moeten wij wel ons deel in deze doen door zorg te dragen voor
het continue toerusten van zowel aankomende alsmede van bestaande
ambtsdragers om de aan hun toevertrouwden taken op adequate wijze uit te kunnen voeren.
E) Geestelijke leiding van de VPG
In de afgelopen vier jaar namen we afscheid van alle VPG-dominees.
Ter garandering van de continuïteit van de geestelijke leiding van de
Kerk trof de CK in nauwe samenwerking met de wijkkerkenraden
voorzieningen waarbij een beroep gedaan werd op een aantal voormalige VPG-dominees om voor te gaan in m.n. de Fortkerk en de Emmakerk. Wat betreft de Ebenezer Church werd zr. Yvonne IsidoraGumbs bereid gevonden om als Interim Pastoor te fungeren totdat er
een VPG-predikant t.b.v. deze beroepen wordt. Daartoe werd aan
haar dispensatie verleend om alle Heilige Sacramenten te bedienen
gelijk een VPG-dominee. Met het vertrek van de vier dominees en
het aantrekken van tijdelijke voorgangers werd ook een zware wissel
getrokken op de reeds al onder druk staande financiën van de VPG.
De reden hiervoor is dat terwijl de overheid de salarissen van de vaste VPG-dominees betaald (op basis van een contract tussen het Land
Curaçao en de desbetreffende dominees), komen de secundaire kosten (de z.g. emolumenten zoals o.a. huurkosten etc.) volledig voor
rekening van de VPG. Alle kosten voor interim/tijdelijke predikanten
worden betaald door de VPG. Ook moest de VPG grotendeels de
kosten van zowel de vetrokken alsook de nieuwe dominees voor-

schieten voor de overheid. Mede op voorstel van ondergetekende
wordt thans gewerkt aan het vaststellen van een contract tussen de
VPG en de betrokken dominees. Ter informatie: de inkomsten van de
VPG worden gegenereerd door de leden van de VPG (ledengelden,
donaties, opbrengsten uit beleggingen, collectes etc.) en voornamelijk
door de inkomsten van grafgelden van de twee VPG Begraafplaatsen.
Bij het aantrekken van dominees voor de VPG blijft het van belang erop toe te zien dat gekozen wordt voor het aantrekken van personen
die zich bewezen hebben de rol van herder goed te kunnen vervullen.
Dit vereist niet alleen een goede Theologische scholing als, maar dat
betrokkenen ook de beginselen van het Protestantisme volledig ondersteunen en deze ook uitdragen. Belangrijker dan alles is dat de dominee vervuld moet zijn met de Heilige Geest. De apostelen hadden allen
verschillende achtergronden, karaktertrekken etc. en waren niet per se
academisch geschoold. Het enige dat zij met elkaar gemeen hadden
was dat op Pinksteren de Heilige Geest op hun allen neerdaalde. Dit is
de Helper die Jezus zijn leerlingen had beloofd op het moment dat Hij
terug zou keren naar Zijn Vader. Hoe herkennen we of iemand gevuld
is met de Heilige Geest? Dat zien wij aan de vruchten van de Heilige
Geest die hij/zij uitstraalt. We lezen over deze vruchten in Galaten
5:22. "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”
Met het beroepen in juli 2019 van ds. Jan Douwe van ’t Zand en van ds.
Jacob Kikkert in september 2019 beschikken respectievelijke de wijken
Emmakerk en Fortkerk over hun eigen predikant. Voor de Ebenezer
Church zal het zoeken naar een nieuwe predikant worden voortgezet.
Ondertussen moeten we constateren dat Zr Isidora-Gumbs zeer goed
werk doet als Interim Pastor.
Het zou goed zijn indien de VPG in de toekomst meer gebruik zou
maken van lokale kweek. Dit heeft als voordeel dat deze predikanten
goed bekend zijn met en in kunnen spelen op de lokale cultuur en de
sociaal/maatschappelijke context waarin zij moeten functioneren. Een
ander punt is het kostenaspect. Met het oog op de toenemende vergrijzing binnen de Kerk en een niet echt groeiende congregatie zal het
voeren van een verantwoord financieel beheer steeds belangrijker
worden.
F) Beroepingscommissie
In verband met het werven en beroepen van drie VPG-dominees ten
behoeve van de drie wijken werd een Beroepingscommisie (BC) door
de CK in het leven geroepen. De eerste vergadering van de BC vond
op 23 april 2018 plaats. Na verloop van tijd slaagde deze Commissie
erin om twee VPG-dominees voor te dragen aan de CK ter beroeping
(zie hierboven onder ad E). Ervaring heeft geleerd dat twee zaken welke een rol speelden bij de uitvoering van de werkzaamheden van de
BC ertoe leidden dat op voorstel van ondergetekende de toenmalige
BC werd opgeheven en een nieuwe Commissie daarvoor in het leven
te roepen.
i) In de praktijk ontstonden er discussies over de toepassing van de
daartoe strekkende bepalingen in de Kerkorde:
ii) Het opnemen van CK leden in de BC had invloed op de beraad
slagingen en de daaropvolgende besluitvorming ter zake de
benoeming van de nieuwe dominees in de CK.
Bij de oprichting van de nieuwe Beroepingscommissie besloot de CK
geen CK leden hierin op te nemen. Hierdoor kreeg de CK de nodige
ruimte om zelfstandig en objectie te kunnen oordelen en besluiten
over de door de BC voor te dragen kandidaat dominee(s). Ondergetekende drukte tijdens de eerste vergadering d.d. 19 september 2019
de nieuwe Commissie op het hart om de Kerkorde bij de uitvoering
van de aan haar opgedragen taak nauwlettend te volgen. De commissie
werd verder verzocht zorgvuldig te werk te gaan in haar zoektocht
naar een dominee voor de Ebenezer Church en zich eerder te laten
leiden door kwaliteit (competentieaspecten) en niet door de tijd.
Aanpak Financiële situatie VPG
Zoals reeds onder ad E werd opgemerkt staan de financiën van de
VPG onder druk. Dit blijkt uit de jaarrekeningen van de aflopen jaren.
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Het voeren van ongewijzigd beleid is geen optie. Zonder het formuleren van een degelijk meer jaren financieel perspectief zou de toekomst
van de VPG onder druk komen te staan. Het openhouden van drie
wijkkerken kost geld, zowel voor de wijken alsmede de VPG secundaire kosten dominees (emolumenten), utiliteitskosten, onderhoud -en
schoonmaakkosten kerkgebouwen etc.). Deze situatie is m.n. voor de
Kerkvoogdij een aanhoudende zorg. Teneinde te komen tot voorstellen welke moeten leiden tot een verbetering van onze financiële positie
zij dezerzijds twee ter zake deskundigen benaderd (beiden verbonden
aan de VPG en beiden komend uit financiële/bancaire sector). Er heeft
reeds een gesprek plaatsgevonden tussen de KV en beide deskundigen
in aanwezigheid van ondergetekende. Het is nu aan de KV om hieraan
follow up te geven.
H) Verbeteringsplannen begraafplaatsen
De inkomsten van de grafgelden uit de twee begraafplaatsen
(Roodeweg en Oranjestraat) vormen de grootste inkomstenbron voor
de VPG. Ironie is dat de VPG leden die ons voor zijn gegaan de Kerk
in stand helpen te houden ook nadat zij niet meer onder ons zijn. Als
VPG zijn wij ertoe verplicht om ons uiterst in te spannen om de geliefden van onze leden een waardige laatste rustplaats te geven. Feit is dat
de twee begraafplaatsen (vooral de Roodeweg) in slechte staat verkeren. De inkomsten uit de begraafplaatsen kunnen niet volledig aangewend worden om goed onderhoud, laat staan grootschalige investeringen te doen ter grondig verbetering van de twee begraafplaatsen. Immers deze middelen moeten ook gebruikt worden ter dekking van andere kosten van de VPG. Een dezerzijds benaderde architect heeft
zich bereid verklaard om samen met een commissie uit de KV deskundige ondersteuning te verlenen bij het opstellen van Verbeteringsplannen voor beide begraafplaatsen waarbij deze plannen gefaseerd kunnen
worden uitgevoerd. Op basis hiervan zou de VPG in een betere positie
verkeren om verhoging van de grafgelden te bedingen. Hopelijk kan
m.n. de begraafplaats Roodeweg t.z.t. tot een monument verklaard
worden en om zo de weg te openen om in aanmerking te kunnen komen voor subsidiegelden uit het monumentenfonds. Ook kan gedacht
kan worden aan het verkopen van een boekwerk over de geschiedenis
van onze begraafplaatsen. Dit geeft meer bekendheid aan de begraafplaatsen en levert ook extra inkomsten op voor de VPG. Het is nu aan
de KV om hieraan follow up te geven.
I) Reorganisatie Kerkelijk bureau VPG
Een goed functionerend VPG-kantoor is essentieel, niet alleen ter ondersteuning van de VPG en haar organen, maar ook in het belang van
een goede dienstverlening aan onze leden. Er is een directe relatie tussen een goed functionerend kantoororganisatie en de inkomsten t.b.v.
de VPG. Thans functioneert het op het VPG-kantoor werkzaam personeel naar tevredenheid, dit gezien de huidige werkomstandigheden.
Ook het personeel is van mening dat gewerkt moet worden aan de
kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor. Op initiatief van ondergetekende heeft de CK een deskundige benaderd op het terrein van
Human Resource Management & Development. Deze persoon is bereid om haar diensten aan de VPG deels kosteloos aan te bieden en
deels tegen een redelijke vergoeding. Doel is om het functioneren van
ons VPG-kantoor te optimaliseren, middels o.a. het herzien van de beschrijving van de organisatie (missie, taakstelling etc.), het waar nodig
aanpassen van de functiebeschrijvingen, het bijstaan bij de toepassing
van een methodiek voor het uitvoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken etc. Het is nu aan de KV om hieraan follow up te geven.
J) Interkerkelijke samenwerking
Als Kerk is onze missie in essentie ‘missionair’ te zijn. We lezen in Mattheüs 28:19-20: 19. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. 20. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de
tijd.’
Jezus zond zijn leerlingen eropuit om in deze wereld het goede nieuws
van het Koninkrijk te verkondigen, in woord en daad. De Kerk is niet
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voor haarzelf alleen, maar ze is geroepen. Uitgaande van vorengaande
voert de VPG haar Missie zelfstandig uit en waar nodig en mogelijk in
collectief verband op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Daartoe
werkt de VPG samen met andere lokale geloofsgenootschappen op
eilandelijk niveau in de Curaçaose Raad van Kerken. Voorts onderhoudt de VPG al jarenlang goede relaties met PKN in Nederland.
Op regionaal niveau wordt voornamelijk nauw samengewerkt in CANACOM verband met Kerken uit de regio en Noord-Amerika. Hieruit
zijn hele goede en zeer nauwe onderlinge contacten voortgevloeid.
Tenslotte onderhoudt de VPG goede banden met de Wereld Raad van
Kerken (World Council of Churches-WCC). Dezerzijds is steeds het
belang van samenwerken met andere geloofsgemeenschappen beklemtoont. Samenwerken met andere geloofsgenootschappen biedt de mogelijkheid om in breder verband gezamenlijke acties te voeren om het
Woord Gods te verspreiden, maar ook om collectief bepaalde noden
onder bepaalde groepen op lokaal, regionaal alsook op mondiaal niveau
te adresseren. Het deelnemen aan in bredere forums biedt ook de mogelijkheid om vraagstukken waarmee wij als VPG en andere geloofsgenootschappen mee te maken hebben te bediscussiëren en waar mogelijk oplossingen hiervoor te formuleren.
Als VPG moeten wij enerzijds ervoor zorgdragen dat wij blijven inspelen op en voldoen aan de behoeftes en wensen van onze leden. Anderzijds moeten wij niet uit het oog verliezen dat als VPG wij deel zijn van
het Groter Lichaam van Christus welke over de grenzen van ons eiland
reikt.
K) Vertegenwoordiging Jeugdraad in de CK
Een belangrijke stap in de richting van de integratie van jongeren in de
VPG-gelederen was het initiatie van ondergetekende om de Jeugdraad
als waarnemer (zonder stemrecht) toe te laten in de CK. Ondanks het
feit dat deze geen formele VPG orgaan is, achtte de CK het toch van
belang om een vertegenwoordiger hiervan op te nemen in de CK. Aanvankelijk vervulde de voormalige Jeugdpredikant deze functie, later
werd deze functie overgenomen door een lid van de CK die tevens
zitting had in de Jeugdraad. Via deze persoon kon de stem van de VPGjongeren doorklinken in de beraadslagingen binnen de CK waar het
betrof jongerenaangelegenheden. Ondergetekende hoopt dat wij de
volgende wijziging in de Kerkorde de Jeugdraad tot een officieel VPGorgaan zal worden benoemd waarbij een jongere zelf deze groep zal
vertegenwoordigen in de CK. De actieve betrokkenheid van jongeren
op verschillende niveaus binnen de VPG en in verschillende VPGorganen is van wezenlijk belang voor het voortbestaan. Jongeren moeten schouder aan schouder met senioren samenwerken aan de verdere
uitbouw van de VPG als kerkgenootschap op Curaçao.
3. Conclusie
Tot zover een overzicht van een aantal activiteiten waar ondergetekende nauw bij betrokken was als voorzitter van de CK. Ik kan het
belang niet voldoende beklemtonen van het continue zorgdragen dat
onze ambtsdragers goed toegerust zijn om de aan hun toebedeelde
taken afdoende uit te kunnen voeren. Net als b.v. een piloot zich permanent moet onderwerpen aan diverse trainingen om zijn vliegbrevet
te mogen behouden, zou dit ook het geval moeten zijn voor onze
ambtsdragers. Op het moment wij in een vliegtuig stappen gaan wij
ervan uit dat de piloot en de rest van het cabinepersoneel volledig bekwaam zijn om hun functie uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het niet
alleen om hun technische bekwaamheden, maar ook om andere menselijke aspecten die nodig zijn om hun in staat te stellen de aan hun
toevertrouwde taken op een verantwoorde wijze te realiseren. Immers, de levens van de passagiers zijn letterlijk in hun handen. Zo ook
moeten ambtsdragers, eenmaal gevuld met de Heilige Geest, voldoende toegerust zijn om op basis van een degelijke kennis van Gods
Woord en andere Kerkelijke Regels (kerkorde etc.) anderen goed te
kunnen leiden en begeleiden.
Slot boven aan pagina 16
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Slot afscheidsboodschap Preses
Het is mijn vurige wens dat we erin zullen slagen om uiteindelijk een
Kerk te zijn waarbinnen, zoals in eerdergenoemde visie gearticuleerd is,
Jezus centraal staat, en wij als gelovigen in een sfeer van liefde, verdraagzaamheid en respect collectief het geloof kunnen uitoefenen. Ik
wens de CK veel wijsheid en Gods Zegen toe in het proces om deze
wens, welke ik geloof breed gedragen wordt binnen de VPG, te realiseren. Het was voor mij een zeer leerzame periode en een eer om God
in de functie van preses en voorzitter van de CK te dienen. Ik wens al
mijn VPG Broeders & Zusters in Christus en hun geliefden het allerbeste toe. Het gaat jullie allen goed.
Be good & Be Blessed. Br. Ralph L. James

Voor Elkaar
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 ...

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

Wiskundebijles
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
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com

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

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.

