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Faith and arrogance in times of the coronavirus
By Pesach Wolicki
When the world experiences unprecedented crises,
people seek answers.
We live in uncertain times.
The coronavirus pandemic is spreading rapidly. At
great cost to their economies, governments are
enacting state of emergency measures to bring the
contagion under control. The numbers of sick and
dying are rising sharply daily.
When the world experiences unprecedented crises,
people seek answers. For people of faith, this
search for answers often expresses itself in attempts to determine the reasons that God is doing what
He is doing. And herein lies a
grave danger.

This verse does not mean, merely, that God knows
things that He has not told us yet. This verse tells us
to be humble. To be very careful before declaring
that we have God all figured out. One of the fundamental stances of faith is humble submission to the
fact that we do not know what God is doing until
the dust settles.
After the sin of the Golden Calf (Ex. 33), Moses
asked of God, “Show me Your Glory.” In other
words, Moses asked to understand how God is
known in the world. God responded that humans
are incapable of seeing God, of understanding Him,
as living beings. God went on
to offer Moses a glimpse of
Him.

Over the past few weeks, I
“So it shall be, while My glory
have seen articles in Jewish
passes by, that I will put you in
and Christian mass media that
the cleft of the rock, and will
have made a wide range of
cover you with My hand while
claims about coronavirus.
I pass by. Then I will take away
One writer quoted a rabbi
My hand, and you shall see My
stating that coronavirus is
back; but My face shall not be
God’s way of punishing the
seen.” – Exodus 33:22-23
evil Chinese, as well as the
While God is acting, while He
Iranians. A video being circuis passing by, our eyes are covlated quotes rabbinic leaders
ered. We are blind. It is only
saying, without equivocation, A colorful 3D rendering of a spiky fuzzball has
after events have occurred,
that no God-fearing, Torah spread around the world at least as fast as the after God’s next move in hisobservant Jews would be in- coronavirus. The image, used by news media
tory is completed, that we
fected. Yet another published around the world, was created by Alissa Eckert, a have any vision at all. We only
“news” item claimed that medical illustrator at the U.S. Centers for Disease see God’s back. The Hebrew
since “co ro na” means Control and Prevention (CDC), along with her
word for back, AHOR, is not
“crown”, the pandemic is a colleague Dan Higgins.
the Hebrew word for the
clear sign of the imminent
physical part of the body
arrival of the Messiah.
called the back, GAV. Rather, AHOR connotes what
For people of biblical faith, the restoration of Israel
is behind; what has happened in the past.
after two millennia of exile is a clear sign that God
The message is powerful. While events are taking
is still faithful to His promises. We are living in
place in our world, we are blind. We have no way of
times that were yearned for by Jews before us for
knowing what God is doing and why He is doing it.
nearly 2,000 years. But this perspective must not
Our understanding of God begins after the event has
mutate into conjecture about what God will do
passed. We see only God’s back.
next or what the reasons are for the spread of a
To claim knowledge of what exactly God is doing is
deadly disease.
arrogance, not faith. I should note that in none of
“My thoughts are not your thoughts and your ways
the articles or videos that I have seen that claim to
are not My ways, says the Lord.” – Isaiah 55:8
know divine reasons for coronavirus did I see the
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words, “perhaps” or “maybe”. This unqualified certainty about God is
nothing short of heresy. Faith does not demand, or even encourage,
trying to figure God out. To declare that we know God’s thoughts is
not faith. It’s blasphemy.
Jewish tradition teaches us that when tragedies befall the community,
we are required to look into ourselves and seek ways to improve our
behavior. Uncertain times call for humility and introspection. The assumption is that we do not know why tragedies happen and therefore
must use unsettling circumstances as an impetus towards greater piety.
Declarations that tragedies befalling the community are the result of
someone else’s sins, that we the faithful are doing just fine, represent
the polar opposite of this sentiment. Faith-based eschatological conspiracy theories are expressions of arrogance, not faith.
This same arrogance had led to many in the Torah observant community to be lax in carrying out the directives of the Health Ministry and
the prime minister. Confident that God will protect them, they continue, as of this writing, to gather in larger than legal numbers and instruct
their schools to continue operation. Jewish tradition teaches that, “We
do not rely on miracles”. Yet, these reckless spokesmen for God do
not care.
Rather than setting the highest example of the concern for human life
and society, irresponsible religious leaders are confidently declaring
that God will protect us. Where is the humility?
As people of faith, our primary concern at this time should be for the
victims of the virus, and for the safety of everyone in society. Arrogant
public statements about which enemies God is punishing and how wonderful and protected we are because we know what God is thinking,
reveal the unfortunate dark side of faith.
It’s time for all who have faith in God to show compassion and humility
rather than blasphemous arrogance.
Article submitted by Sylvian Busby-Pinedo

Meditatie
Johannes 9
Ds. Jacob Kikkert
We slaan de bijbel open bij het evangelie van Johannes, het negende
hoofdstuk. We lezen daar het verhaal over de blindgeboren man die
weer leert zien. Of zijn het anderen, die moeten leren zien? Als in het
evangelie een blinde weer gaat zien, en dat gebeurt opmerkelijk vaak,
dan is dat letterlijk een wonder, maar symbolisch een teken. Beide zijn
van belang om zo’n verhaal als we nu lezen, op waarde te kunnen
schatten. Het is een wonder: waar Jezus opduikt gebeuren namelijk de
wonderlijkste dingen. Wat niet kan gebeurt toch. Er is altijd meer mogelijk dan je denkt. Zelfs meer dan een wonder. De wonderen in de
bijbel zijn ook tekenen. Ze hebben een diepere zin. Jezus zegt, zolang
ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld – dat is een geladen uitspraak en het is niet zo moeilijk om het verband te zien, tussen
het licht voor de wereld – en de blinde die gaat zien. Het wonder is
een teken. Daarom gebeuren er ook altijd een speciaal soort wonderen. Blinden gaan zien, verlamden gaan lopen, doven die horen. Maar
nooit hoor je hoe Jezus van stenen brood maakt, of een pot met gouden munten tevoorschijn tovert, of een prins in een kikker verandert.
De bijbel vertelt geen sprookjes…
Goed. Wonderlijk blijft het wel. Ook in dit verhaal
Heel veel dingen zien wij niet. Hoe zouden we ooit hebben kunnen
voorzien dat deze crisis over ons zou komen? Het zal de meesten van
ons wel zo gegaan zijn dat we ons leven hebben geleefd
en dat we dachten dat dit in grote lijnen zo zou blijven. Natuurlijk, velen van ons hebben ook weleens iets meegemaakt waardoor je wereld
overhoop wordt gehaald: een plotseling overlijden van een geliefde,
een ziekte die bij ons wordt ontdekt, ontslagen worden. Maar als ons
dat gebeurt
dan zien we om ons heen dat de wereld gewoon verder draait, dat
alles doorgaat alsof er niets was gebeurd. Maar nu staat alles stil. We
worden allemaal geraakt. En het leven van iedereen is op z’n kop ge-

zet. Helemaal als het gaat om mensen die vrezen voor hun baan of
bedrijf. En voor mensen die ouder zijn, alleen of zwak van gezondheid
grijpt het ook nog dieper in. Maar deze crisis raakt ons allemaal, zelfs
als je jong bent en wat minder gevaar loopt: dit is iets wat we niet had
den voorzien en waar we geen rekening mee hadden gehouden, een
crisis die ons ineens een volkomen andere levenservaring geeft. In die
zin zouden we kunnen zeggen: wij zijn blind geboren. We hebben niet
in de gaten, althans we realiseren ons niet echt hoe afhankelijk en
kwetsbaar wij mensen zijn, hoe weinig wij alles in de hand hebben, hoe
uiteindelijk alle mooie dingen in het leven gewoon maar gave zijn, geen
prestaties, ze zijn ons geschonken, zonder verdienste, zonder recht
erop, zonder zekerheid dat dit zo door zal gaan.
Jezus geneest in het evangelie een blindgeboren man. Maar zoals uit de
tekst van het verhaal al blijkt gaat het eigenlijk niet om de fysieke gene
zing van zomaar een man. Het gaat om de blindheid van ons allemaal.
De tegenstelling tussen zien en nietzien wordt in dit verhaal sterk uitvergroot. Het resultaat van de genezing van deze blindgeboren man is
dus niet zozeer dat hij weer zijn omgeving waar kan nemen, maar dat
hij is gaan geloven: “Ik geloof, Heer”. Dat de nietzienden hier zien en
de zienden blind worden, gaat dus niet over dat je fysiek blind bent en
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
Beste Lezers,
Voor u ligt de April 2020 editie van VPG Nieuws. Het hoofdartikel is
ingestuurd door Sylvian Busby-Pinedo. De Meditatie over Johannes 9 is
van de hand van ds. Jacob Kikkert. En zoals gewoonlijk de berichten uit
de wijken. Op pagina 15 een bericht van de Kerkvoogdij
Ds. Jan Jonkman heeft een essay geschreven over het Avondmaal
De rubriek “Kerkdiensten” rechts op pagina 4 ziet er heel anders uit
dan dat we gewend zijn. Dit uiteraard vanwege de maatregelen ivm het
Coronavirus. Volg vooral de informatie op de verschillende
Facebookpagina’s
Zoals ook in eerdere edities aangegeven, zien wij ook de Jeugdrubriek
weer graag terugkeren in ons kerkblad. Zie ons verzoek hiervoor op
pagina 15. Wie o wie wil zich daar voor inzetten?
Het Coronavirus heeft het leven in de wereld op zijn kop gezet. Veel
maatregelen zijn er genomen ter voorkoming van de verspreiding van
dit virus. Scholen zijn dicht, bepaalde bedrijven zijn dicht, erediensten
zijn verboden en er is zelfs een 24 uurs avondklok ingesteld. Wie had
dat een paar maanden geleden voor mogelijk gehouden. Gelukkig
kunnen we contact met elkaar onderhouden via e-mail, whatsapp,
facebook en telefoon. Laten we er vooral voor elkaar zijn en aan
elkaars gezondheid denken. En laten we vooral van de gelegenheid
gebruikmaken en nadenken op welke manier we het beter kunnen
doen. We hebben nu meer tijd voor gebed en het lezen van de Bijbel.
Tijd om onze relatie met Jezus inniger te maken.
De redactie wenst u gezondheid en Gods zegen toe.
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.

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:

Zondag 19 April 2020
Gideon Bijbels
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.

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

Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

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.

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

22 april 2020, 12.00 uur
Verschijningsdatum:
Zondag 3 mei 2020
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ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za. 11
zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16
vr. 17
za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma. 27
di. 28
wo.29
do. 30

Mattheus / Mateo / Matthew
Jesaja / Isaías / Isaiah
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
Mattheus / Mateo / Matthew
Daniel / Daniel / Daniel
Psalmen / Salmonan / Psalms
Handelingen / Echonan / Acts
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
1 Petrus / 1 Pedro / 1 Peter
Johannes / Huan / John
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Korint. / 2 Korint. / 2 Corint.
Efesiers / Efesionan / Ephesians
Efesiers / Efesionan / Ephesians
Kolossenzen / Kolosensenan / Colossians
Marcus / Marko / Mark
Lucas / Lukas / Luke
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts

21:1-7
52:13-53:12
26:1-35
26:36-68
26:69-27:26
27:27-66
3:8-4:6
28:1-15
12:1-13
16:1-11
2:22-42
1:1-12
1:13-25
2:18-25
20:19-31
116:1-19
4:1-18
4:1-16
4:17-32
2:6-23
16:9-20
24:13-35
2:43-3:10
3:11-26
4:1-17
4:18-37

Mei 2020
vr. 1
za. 2
zo. 3
ma. 4
di. 5
wo. 6
do. 7
vr. 8
za. 9
zo. 10
ma. 11
di. 12
wo. 13
do. 14
vr. 15
za. 16
zo. 17
ma. 18
di. 19
wo. 20
do. 21

Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Johannes / Huan / John
Spreuken / Proverbionan / Proverbs
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Johannes / Huan / John
Handelingen / Echonan / Acts
Handelingen / Echonan / Acts
Psalmen / Salmonan / Psalms
Lucas / Lukas / Luke
Handelingen / Echonan / Acts

10:1-15
10:16-31
10:1-10
5:1-16
5:17-42
31:1-13
31:14-24
37:15-28
14:1-14
31:10-31
6:1-15
7:1-22
7:23-38
1:12-26
7:39-60
14:15-31
17:1-15
17:16-34
47:1-9
24:36-53
1:1-11
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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

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
No Church services until further notice
Instead:
09.30 am Radio Semiya 98.5 fm
Follow:
https://www.facebook.com/
VerenigdeProtestantseGemeente
Everyday:
09.30 Daily devotional by LP Ivonne Isidora on:
https://www.facebook.com/ebenezerchurchvpg/

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

Fortkerk
Fort Amsterdam
Tot nader orde geen erediensten
Voorlopig iedere zondag
09.30 am Radio Semiya 98.5 fm
Volg:
https://www.facebook.com/
VerenigdeProtestantseGemeente

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.

Tot nader orde geen erediensten
Voorlopig iedere zondag
09.30 am Radio Semiya 98.5 fm
Volg:
https://www.facebook.com/
VerenigdeProtestantseGemeente
Online dienst Emmakerk via:
https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/
Stuur een e-mail naar:
emmakerkweekbrief@gmail.com
en ontvang wekelijks onze weekbrief.

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
04-04 br. D’arcy Lopes
11-04 ds. J.D. van ‘t Zand
18-04 ds. J. Kikkert
25-04 br. Hanco de Lijster
02-05 zr. Sylvian Pinedo
09-05 br. D’arcy Lopes
Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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niet kunt kijken; het gaat erover dat wij allemaal zo weinig oog hebben
voor wat er werkelijk toe doet en - hoe onbestendig, hoe kort, hoe
onzeker - ons leven is.
Zoals ik al zei: zienden blijken blind en blinden worden ziende. Dit verhaal gaat dus in belangrijke mate ook over óns. Dit blijkt uit de woorden die Jezus al in het begin spreekt in antwoordt op de vraag waarom
die bedelaar blind is van geboorte. Jezus zegt: ‘De werken Gods moeten in hem openbaar worden. Wij moeten de werken van Hem die Mij
gezonden heeft verrichten zolang het dag is.’ En met dat “wij” wordt
niet alleen Hijzelf en zijn leerlingen bedoeld, maar ook ons in het hier
en nu; wij, de lezers van dit evangelieverhaal. Wij allen worden uitgedaagd om in navolging van Jezus, Gods werken te verrichten door
wérkelijk oog te hebben voor elkaar, voor de noden van onze naaste, door niet blind voorbij te lopen aan wie ons nú nodig hebben. Zeker nu.
Dit blijkt niet altijd even eenvoudig. Telkens opnieuw realiseren we ons
dat ook wij vaak blind zijn. Als voorbeeld denk ik nu aan de mondialisering van de samenleving. Dat blijkt plotseling een uiterst kwetsbaar netwerk waarin alles en iedereen op een tijdschaal van uren met elkaar in
verbinding staat. Die kwetsbaarheid is plotseling rampzalig zichtbaar
geworden in de zich razendsnel ontwikkelende pandemie van het Coronavirus. Worden wij op dit punt van blinden ziende? Bescheidenheid
is geboden. Dit evangelieverhaal kan heel gemakkelijk worden misbruikt om anderen de les te lezen. Pas dus op: de rollen zijn snel omgedraaid: Het ene moment zijn wij als blindgeborenen die zich laten
genezen, en het andere moment misdragen wij onszelf als Farizeeën.
'Zien' heeft te maken met 'inzien'. Inzicht krijgen in wat er zich voordoet in het leven en dan de nodige stappen zetten om zich te heroriënteren.
De blindgeborene wordt hier uitgetekend als een bedelaar die gaandeweg meer en meer zicht op krijgt op wat er echt toe doet. En de evangelist Johannes beschouwt Farizeeën en de schriftgeleerden als de blinden bij uitstek. Ze zijn blind voor het echte ware licht dat Jezus is.
Hun eerste reactie is: Zij beroepen zich op de superioriteit van hun
eigen inzicht. “Wij weten, dat God tot Mozes gesproken heeft, maar
van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.”
Wij weten! Met zoveel woorden menen de Farizeeën het gelijk aan
hun kant te hebben. Dat ze de kennis en het geloofsinzicht hebben om
te kunnen beoordelen en oordelen. Er volgt een tweede reactie. Ze
gaan schelden: “Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les
lezen?” De blindgeborene blijft een zondaar in hun ogen, niet deugend.
Objectief ongeordend. Moreel onder de maat. Ze schrijven hem in het
boekje der verdoemden.
Hun derde reactie wordt door Johannes uiterst sober beschreven.
Toen wierpen zij hem buiten. De mens die door Jezus het zicht heeft
gekregen en dat ook duidelijk volhoudt tegen alle dreigementen in, die
mens wordt hier buiten de orde geplaatst. Hij mag niet meer meedoen,
hij is niet meer welkom. Maar God laat het zo niet gebeuren. Het verhaal krijgt uiteindelijk toch nog een happy end. Een beetje konden wij
dat al tussen de regels beluisteren. Want tegen de verdrukking in is het
geloof van deze mens gegroeid. Eerst noemt hij zijn genezer “de man,
die Jezus genoemd wordt”. Daarna ziet hij in hem een profeet. En terwijl hij bedreigd en door de mensen geschoffeerd wordt blijft zijn geloof groeien. Jezus wordt voor hem Man Gods en tenslotte Mensenzoon, de Messias. En dan ontmoet hij Jezus voor de tweede maal en hij
ziet hem met de ogen van het geloof. Het is Jezus zelf die het initiatief
neemt tot die laatste stap op de geloofsweg van de man die blind geboren werd. Gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij zei: “Ik geloof,
Heer.” De weerstand, de dreigende woorden en de maatregelen van
de directe omgeving en van de geestelijke overheid blijken uiterst contra-produktief te werken.
De mens, die Jezus ontmoet wordt steeds meer ziende. Hem zijn niet
alleen de ogen geopend. Dat is het teken in het wonder. Dat is het
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wonder van het teken. Er is altijd meer te zien dan je dacht. Dat vertelt
dit verhaal van de genezing van de blinde en al die andere wonderlijke
tekenverhalen: Gods werk moet door hem zichtbaar worden
We naderen stilaan het einde van de veertigdagentijd en gaan op naar
Goede week en naar Pasen, waarvan op het moment dat ik dit schrijf
nog niet zeker is hoe wij dat als geloofsgemeenschap gaan vieren, in de
kerk of in verbondenheid met elkaar thuis. Hoe het ook zij, het is juist
in de tijd dat we op weg gaan naar Pasen, dat we ons bewust worden
dat er een dieper zien is dan dat met de ogen. Het wezenlijke is dikwijls voor de ogen onzichtbaar. Alleen met het hart kunnen we dat
goed zien, zegt de Kleine Prins. Dat geldt ook voor deze tijd.

Presbyterian Mission Agency
March 20, 2020
Letter to PC(USA) Global Partners
Friends,
We live in strange and uncertain times. The global Covid-19 pandemic
is taking us all to new places and has a habit of suddenly and alarmingly
rearing its head in our midst and upturning life in unforeseeable ways.
My colleagues and I have been dispersed to work from our homes for
a week now. We are getting used to living in a world of social distancing that was unimaginable for many of us ten days ago but, following
the guidance from our government and agencies like the World
Health Organization (WHO), this is deemed to be the best way to
confront and overcome this pandemic. Many of our churches have
shifted to “virtual” worship and we are living into this new reality,
learning to stay connected by whatever ways we can.
I write to express our continued commitment to journey with you.
You may have heard that we have recalled all our mission co-workers
who are US citizens or legal residents and who are able to leave their
countries of service, because our duty of care requires that we provide for their well-being. We did this with heavy hearts as they are a
profound expression of our solidarity with you. At the same time, we
recognize that many of our mission co-workers form part of multinational families whose first home is not here in the US, but with you
or in another country. For now, we are granting exemption from this
repatriation to some of these colleagues that have so requested. They
will continue to enjoy our full support, but we entrust them to your
care.
Please do not understand this as a break in our partnership with you
at this critical time. Our relationship and our support will continue.
Even now we are exploring new ways to express it, especially in the
face of this crisis. Our pastoral concern for mission co‐workers and
their families is also a pastoral concern for you and your churches as
you focus your energies on them. Our Area Coordinators will continue to maintain contact with you, as I know our regional liaisons and
mission coworkers will, even those that have repatriated to the USA.
We will be standing together with you in prayer, as we hope, you will
be praying for us.
No one could have foreseen the magnitude of this crisis, and it is a
challenge to come to terms with the demands it is making on us.
However, we do not walk alone, for we have each other, and
alongside all of us is our loving, caring God who will see us through all
of this. As Paul writes (Romans 8:38‐39): ‘I am convinced that neither
death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to
come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus
our Lord.’
With this hope we continue our journey together.
Sara Pottschmidt Lisherness
Interim Director, Presbyterian World Mission
Presbyterian Mission Agency
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Interim Pastor
Sis. Y. Isidora 767 3769 res
Yvonne.isidora@gmail.com
Local Preacher in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res

Ebenezer Church
MCB accountnr 330028508

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

520 3015
733 1628
563 0557
512 4867
737 0661

Deacons:
Bro. A. Fernandes
Bro. M. James
Sis. S. Busby
Sexton
Sis. C. Fernandes

524 7036
511 8405

518 5468
465 4010 res

666 6004

Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Bro. Dennis Martina
“He comforts us in all our troubles so that we can comfort others.
When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us.” 2 Corinthians 1:4 (NLT).
Information from the Central board of the United Protestant
Church of Curaçao
To the church councils of the district communities, preachers and parishioners. Dear sisters and brothers, community members and
friends. These are turbulent times worldwide which also have an impact on our Dushi Korsow. The spread of the COVID-19 virus has
caused the government to decide that it is, among other things, no
longer permitted to conduct church services. Also, in view of the advanced age of many of our community members, by which they belong
to the group with the highest risk and for whom we feel responsible,
the Central Church Council of the VPG has taken the following
measures. All activities for the time being up to and including 5 April
are called off. That is to say church congregations, prayer and bible
meetings, discussion meetings, meals and the like. As to preachers,
deacons and church officials: do not make house calls, unless urgently
necessary. As to the church buildings: keep the church buildings closed
in order to avoid as much as possible that groups might yet convene
spontaneously, with the attendant risk of contamination and to avoid
unnecessary exposure by contact for the officials.
We realize that these are utterly drastic measures and that they counter-act our intended objectives as a Protestant church community: a
community where we are for each other. The church services on Sunday and the prayer meetings and discussion groups are important moments of encouragement, solace and social contacts for many members, certainly for the many elderly people who live alone. At the
same time, we want to prevent that the elderly people become socially isolated. In order to provide for regular contact, the district church
communities might consider to set up a circular of telephone callers
so that at least they will get into social contact regularly. Then it may
also be found out whether there is a need to fetch groceries or
whether there are other necessities that have to be fulfilled and other
ways and means to be of service to each other. At the moment we
are also in the process of investigating how to continue maintaining
regular contact as a church community by means of:
Maintaining contact by circular telephone calls. It stands to reason that
the preachers and deacons may be reached by telephone. making
WhatsApp circular groups among church members in order to contribute to mutual contact and to enable swift communication with one
another. Making an assessment of who is in need of practical assistance, for example fetching groceries or for transport. Videotaping a
short celebration and placing same on the Facebook page of the
church or on the web sites of the district church communities. Texts

with encouragement will also be placed. Printing a short church service
for the members who are unable to view something on the internet
and forwarding it to those members. the bureau of the VPG will be
open for the time being during office hours to answer your questions,
if any. Tel. 461 1139
for questions or if you need consultation or only want to talk, you may
get in touch with the deacons and/or the preachers of the district
church communities. In the event of decease or for management of
the funeral services, we will ascertain how to deal with that when the
time comes. We will then follow the guidelines issued by the government.
Finally, as said before, these are turbulent times. Many actions will have
to be taken on the spur of the moment and not all situations are to be
foreseen. We will inform you further in the course of the week. Please
let us not forget to pray, for wisdom of the policy makers, for strength
of the people who provide medical care and other essential services in
our society and for the sick and the healthy people. So that we may
overcome this hardship as best as possible, trusting in God’s consoling
presence with everyone who needs it.”
Signed by Sis Maritza Beaujon-Bakhuis, Praeses CK and Sis Krijnie
Wout, Scriba CK.
In this context the first Joint Praise and Worship Service of the United
Protestant Church of Curacao led by IP Sister Yvonne Isidora Gumbs
was broadcasted on Radio Semiya 98.5 fm. On Sunday March 22nd
2020. The meditation was centered on Psalms 46:10 reminding us to
be still and know that I am God. The Lord Almighty is with us. The
God of Jacob is our refuge. God is good and only He, only God can
protect his people. A summary of the meditation was also presented in
the Papiamentu language for the Papiamentu speaking audience. A copy
of the full sermon is available for those who are interested in a copy.
From the Chairman of the Ebenezer Church board
In light of the precautions taken by the Government as a result of the
Corona virus, we at the Ebenezer Church should begin taking into account that in view of this uncertain situation which may continue to
exist for a period of time, it would be necessary to start thinking on
how to move forward with our program under the present circumstances.
1. For this period let us look into the possibility of reaching to out to
the senior citizens / members of our church and members of the Victoria club and offer them any assistance that would be suitable for
them at this time. Assistance in the form of doing errands and or purchasing food stuff etc. for them or any other assistance they would
need at this time.
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2. Continued efficient communication is of dire importance. We should
look into forms of communication in order to exchange ideas and taking decisions in a timely and effective manner. We should make use of
the expertise of some of our members to look into the possible use of
existing applications and new types of digital communication in our
church. We look forward to your input on the abovementioned matters or any other matter that would need our attention at this time.
Stay blessed and stay safe. Yours in Christ.
The Ebenezer Church anniversary
This March marks the 91st year of existence of the Ebenezer Church.
The Ebenezer Church conveniently and strategically located at the corner of Oranjestraat and Velpstraat, was founded in 1929 through the
pioneering work of Obediah (Obed) Anthony its founder Pastor, a
Methodist Local Preacher from Dominica. The planned remembrance
service for this occasion planned on Sunday March 22nd 2020 was postponed due to unforeseen circumstances related to the Corona virus.
Ebenezer Men’s Fellowship year program
The priority areas of the Ebenezer Men’s Fellowship (EMF) for this year
are: Minor home renewal projects: The EMF intends to continue this
project in collaboration with the neighborhood Foundation Hala Kanoa
and other partners. To support the Ebenezer Women’s group outreach program in its quest to assist less fortunate groups in our community. To support the youth and young adults’ programs and promote
interaction between the EMF and the aforementioned groups.
To support the Watermelon Group with their planned activities such
as the vacation Bible week and vacation plan. Each month meetings are
held with a spiritual topic and discussion and planning of activities.
Quarterly a Praise and Worship service is organized by the EMF as
well. An annual dinner/lecture for invited guests with an interesting
topic by a guest speaker is in the planning for October 2020. Not to
forget the social activities together with church auxiliaries at least twice
a year.

Church service

Installation of new Board Members: Sis. De Riggs and Bro. James

Margarita Elisah Hodge

Celebration Sis. Margerie Mathew

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
Celebration
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

Predikant:
ds. Jacob H. Kikkert
Kaya Cacique Manaure S-36
Cel: 687 0262
E-mail: ds.kikkert@icloud.com

Ouderlingen
Zr. M. Bakhuis (voorzitter) 461 5013
Br. F. Hasselbaink
738 1725
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 736 5391
524 6823
Zr. R.D. Rahman
565 2334

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

747 6627
462 6873
696 6818

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Wijknieuws Fortkerk
Ds. Jacob Kikkert
Zondag geen kerkdienst?
Nu de kerkgebouwen voorlopig gesloten zijn, zoeken we alternatieven
om toch gemeente te zijn. We maken o.a. gebruik van moderne media
zoals Facebook en WhatsApp zo goed als het kan om met elkaar in
contact te blijven. De Facebook pagina van Verenigde Protestantse Gemeente bevat dan ook actuele informatie over verdere ontwikkelingen
en korte bemoedigende teksten. U kunt er gebruik van maken als u ook
iets wil delen, door het in te sturen. Misschien dat niet alles geplaatst
kan worden. Maar we kunnen er met elkaar wel een soort virtuele ontmoetingsruimte van maken. Al zijn WhatsApp groepen daar ook heel
geschikt voor. Nu het kerkgebouw niet beschikbaar is zullen we
‘kerkdiensten’, waarin VPG voorgangers voorgaan, op video gaan opnemen. Deze worden op de zondagmorgen via de Facebook pagina
‘gestreamed’. De overdenking zal ook te beluisteren zijn op radio Semiya 98,5 FM. We nodigen u uit om op de hoogte te blijven van het
e.e.a. via https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente.
Wilt u geen gebruik maken van deze moderne media, maar liever de
overdenking als tekst per mail toegestuurd krijgen, meldt het bij de predikant.
A Sunday without Church?
Church buildings have been closed for the time being. The cancellations
have meant a life rhythm disrupted. We are looking into being church
through creative ways of staying in touch with those who are isolated
and vulnerable and to give them spiritual support and also practical support as far as possible. Facebook and WhatsApp-groups can serve as
ways to stay connected with each other. Our Facebook page contains
up-to-date information about further developments with regard to the
VPG churches and short encouraging messages. It offers the possibility
of being a kind of virtual meeting place for prayers and intercessions for
personal use. Now our church buildings are closed for public worship
we will through the Facebook platform offer video worship services by
the VPG pastors and make audio content available. These will be
'streamed' on the Sunday morning. An audio message will be delivered
through radio Semiya 98.5 FM on Sunday morning half past nine! We
invite you to connect and stay informed via https://www.facebook.com/
VerenigdeProtestantseGemeente. If you rather prefer print resources,
please contact your pastor.
Nieuwe ouderlingen
In de laatste dienst die we konden houden zijn in respectievelijk de Emmakerk, de Ebenezerkerk en de Fortkerk de namen genoemd van de
kandidaat ouderlingen voor de wijkgemeente Fortkerk. Conform de
Kerkorde zullen deze namen tweemaal genoemd moeten worden, om
gemeenteleden gelegenheid te bieden bezwaar aan te tekenen. Nu we
voorlopig in het ongewisse blijven wanneer we de diensten in ons kerkgebouw kunnen hervatten, noemen we de namen in deze uitgave van
VPG-Nieuws. Zodra we de diensten mogen hervatten kunnen de ou-

derlingen dan bevestigd worden, als alles goed gaat. Het betreft zr. Hilly Pijnaker-Oostingh als ouderling-scriba, br. Arend Strampel als ouderling en br. Harold Rudolph als ouderling. Indien u behoefte heeft om
meer te willen weten van deze kandidaten die de kerkenraad voordraagt, gelieve contact op te nemen met de voorzitter zr. Maritza
Beaujon-Bakhuis.

Vanuit de pastorie
Ds. Jacob Kikkert
We leven nu een aantal weken met beperkende maatregelen. Het coronavirus beheerst het nieuws en bepaalt ons dagelijks leven. De kerk
is dicht en alle kerkelijke bijeenkomsten zijn afgelast. Bezoekwerk
wordt beperkt. Ondertussen proberen we om toch enigszins het kerkelijk leven gaande te houden en iets van onderlinge verbondenheid te
ervaren. Eerlijk gezegd kostte het mij wel even moeite om te accepteren dat we de kerkdiensten moesten schrappen. Ik begrijp het besluit
verstandelijk, maar het is of ergens diep van binnen mijn gevoel protesteert. Het heeft er denk ik mee te maken dat mijn geloof vooral leeft
van het samenkomen als gemeente, in een echte kerk, waar we samen
zingen, bidden, stil zijn en de Schriften openen. Ik ben zelf niet zo van
de spirituele momentjes of de persoonlijke meditaties; ik kan pas bidden als iemand zegt “Laat ons bidden”, ook al ben ik vaak zelf die iemand. Bijbelse verhalen gaan voor mij pas ècht spreken als ik erover
kan preken. Dat klinkt misschien vreemd dat ik dat als ‘domi' en
‘beroepsgelovige’ zeg. Natuurlijk snap ik dat de kerk niet open kan blijven, omdat anders ík mijn geloof verlies. Zo scherp is het ook weer
niet, in de vakantie kan ik prima zonder. Maar op een of andere manier
ben ik door deze gedwongen sluiting van slag. Het betekent overigens
niet dat ik werkloos thuis zit. Er is verbazingwekkend veel te doen, er
moet van alles geregeld en omgezet worden, getelefoneerd, ge-appt en,
last but not least, nagedacht over hoe wij in deze situatie Pasen kunnen
vieren.
Voorlopig zijn alle bijeenkomsten en samenkomsten opgeschort. Het
rooster van kerkdiensten ontbreekt omdat we niet weten tot wanneer
de overheidsmaatregelen gelden.
Vanwege de Corona-crisis is het persoonlijke en pastorale contact aan
beperkingen onderhevig omdat we voor de eigen en elkaars gezondheid verantwoordelijkheid dragen. Ik besef dat dit voor betrokkenen
een nare situatie is, en dat geldt eigenlijk ook voor mij. Juist nu is er
wellicht behoefte aan een gesprek, aangezien velen zich in meer of mindere mate zorgen maken, is het niet voor henzelf, dan wel voor de
dierbaren die vaak ver weg verblijven. Er is bijna niemand die niet op
één of andere manier met de gevolgen van deze crisis en de genomen
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maatregelen direct of indirect te maken heeft. Heeft u juist in deze tijd
behoefte aan een gesprekje, wilt u even een stem horen of een praatje
maken bij een kopje koffie? Dan kan dat op afstand en toch dichtbij!
App, mail, sms of bel gewoon en ik praat graag met u door. Gewoon
doen!
Laten wij ook in deze tijd omzien naar elkaar als broeders en zusters in
Gods huisgezin. Heel mooi als gemeenteleden in hun eigen omgeving
elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. Kent u anderen die nu
door deze omstandigheden bijzondere pastorale aandacht nodig hebben of tegen een praktische zorgbehoefte aanlopen? Dan kunt u dat
ook aan mij doorgeven.
We denken tevens aan de verschillende zieken in onze wijk en mogen
hen noemen in onze gebeden. Dat geldt ook hen die een moeilijke weg
moeten gaan in rouw en verlies. Soms kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de ouderlingen. We wensen hen beterschap,
kracht en sterkte toe. En bovenal de nabijheid van God, bij wie we beschutting mogen vinden. Graag ontvang ik een berichtje bij ziekte of
ziekenhuisopname.
Wat deze tijden zullen brengen, we weten het niet. Wij moeten plotseling leven met wat we niet in de hand hebben. Spreek daarom maar uit
waar je onzeker over bent. Spreek maar uit wat donker en angstig is
voor je. Maar waag het ook om te vertrouwen op een hand die je begeleidt. Op een hand die je opvangt en draagt. Niet alles komt uit de
hand van God. En zeker geen corona. Alles, wij allen komen, wat er
ook gebeurt, komen wel terecht in die grote eeuwige handen van vertrouwen.

Ank Cappon (90) zit ondanks
corona niet angstig thuis: "Als ik
ziek word, ga ik naar de hemel"

Levensverhaal

27 maart 2020 door Geerten van Breugel

‘Huize Zions’ prijkt op het bordje bij haar deur. De 90-jarige
Ank Cappon reageerde niet afwijzend, toen ik haar belde.
“Kom maar gewoon aan, ik ben voor niets en niemand bang”,
zei de voormalig zendelinge. Waarom Ank niet bang is? “Er
zijn twee mogelijkheden. Als ik ziek word, ga ik naar de hemel. Als Hij me beter maakt, kan ik nog getuigen. Dan hoef je
toch niet bang te zijn?”
Ank gaat me voor, er staat champignonsoep op mij te wachten. Een lid
uit haar gemeente in Rotterdam-Zuid hielp haar zojuist nog bij het corrigeren van haar gebedsbrief. “Ik heb twee meter afstand gehouden,
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maar Ank wil van niets weten”, zegt hij. De Rotterdamse is meer dan
50 jaar actief geweest in Azië als zendelinge en daar getuigt haar hele
huis van. “Natuurlijk ben ik voorzichtig”, zegt ze, als ik naar haar ouderdom en het virus vraag. “Maar dat ben ik mijn hele leven al. Ik ben
overal met de ernstigste patiënten omgegaan, en de Heer heeft me
altijd bewaard. Dus dat hindert niet.”
Weten aan welke kant we staan
Het coronavirus houdt het land in zijn greep, Ank wil echter van niets
weten. “We moeten weten aan welke kant we staan. Niemand weet
wat er morgen gaat gebeuren, dat weet God alleen. Zelfs satan weet
dat niet.” Het nieuws is voor haar dan ook geen leidraad. “Ik wil niet
naar de berichtgeving luisteren. Want satan blaast, maar ik heb liever
de waaiende Heilige Geest.”
De Rotterdamse werkte in Azië met leprapatiënten, en vreesde ook
toen het besmettingsgevaar niet. “Ik weet dat God mij gestuurd heeft.
Dus ben ik er voor de mensen. Dat is makkelijk. Als je maar doelgericht bent”, lacht ze. “Ik ben maar één keer bang geweest: toen ik in
China vijftig bijbels vervoerde. Ik sliep in een hotelletje en ’s nachts
controleerde de politie ons. Ik sliep al, en de rugzak stond vlakbij. De
politieman kwam en zei: ‘Oh, dit is ‘m’. Ik dacht: ze pikken me er gelijk
uit, er is er maar één een foreigner, de rest van de bezoekers is Chinees.”
Ank pakte de bijbels gauw uit haar rugzak en stopte ze onder haar matras. “Toen ik weer ging slapen, dacht ik: ik ben niet wijs. ‘Heer, vergeef me.’ Als ze komen kijken, kijken ze allereerst onder je matras. Dat
was dom. Ik ben in het donker opgestaan, pakte de bijbels weer in mijn
tas en ging slapen. En de politie kwam niet meer terug. God heeft mij
bewaard, maar toen was ik echt bang.”
God weet wat nodig is
Terug naar het coronavirus. Ank ziet het als paniekzaaierij van de duivel. “Het werk van satan is ruzie zoeken en oorlog maken. Daardoor
moeten er weer vluchtelingen geholpen worden, dus zijn christenen
heel druk met het helpen van deze mensen. Maar als je helpt, doe dat
met het Woord van God! Als je alleen fysiek helpt, en mensen gaan
toch verloren, wat heb je dan gewonnen?” “Als ik in de tropen ben,
kan je niet werken als je bang bent voor de bacteriën en virussen. Ik
heb altijd in primitieve omstandigheden gewerkt. Natuurlijk doe je daar
dingen die je hier niet zou doen. Maar God weet wat er op dat moment nodig is.”
Bidden en Bijbellezen
Normaliter ontvangt Ank mensen thuis, geeft ze taallessen in Chinese
gemeenten en is ze bij diverse gemeenten betrokken. Wat ze nu op
een dag doet? “We moeten veel bidden en in de Bijbel lezen. Horen
wat Hij te zeggen heeft. Veel mensen zijn met statistieken bezig. Maar
dan zeg ik: ‘Nu is het genoeg geweest. We moeten vertrouwen op de
Heere God.’ En dus bidden we. Bidden in het geloof dat God vergeeft,
dat Hij hoort en verhoort. Zend niet zomaar je hele waslijst naar boven, maar zeg: Heere, ik heb U nodig. En verwacht dat Hij luistert. Dus
als ik verwacht dat God mij bewaart voor deze ziekte, denk je dan dat
Hij dat zal doen of niet?"
Dat mensen bang zijn voor de gevolgen en de verspreiding van het coronavirus vindt Ank onbegrijpelijk. Serieus: “Zonder geloof vaart niemand wel. Zonder geloof kun je het Koninkrijk Gods niet zien. Dus
moet je wedergeboren zijn. En dat is voor veel kerkmensen een dichte
deur. Ze geloven dat het goed is elke week twee keer naar de kerk te
gaan en alles volgens de traditie te doen. Dan zegt God: ‘Ik heb u nooit
gekend’.”
God weet wat er de komende tijd zal gebeuren. Volgens de Rotterdamse hoeven christenen daarom de komende tijd niet bang te zijn.
"Als je op zee bent en je zit midden in een grote storm, dan weet je of
je bootje het kan dragen. Je neemt dan een beslissing: Ga ik verder,
zoek ik beschutting of moet ik de storm doormaken? Dat moet je weten als kapitein. Als je de mogelijkheden overziet en niet roekeloos
bent, ben je niet bang."
Bron: Christelijk Informatie Platform - CIP.nl
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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
E-mail: jdvzand@gmail.com
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

529 4304
738 4304

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

516 4919
690 8543
528 9530
522 0030
512 7516

Zr. L. Felicia
Zr. Suyen Marion
Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulppredikant:
Br. H. de Lijster

693 2612
514 7833
767 5748
560 0624
525 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
We zijn in lockdown. Wat een vreemde situatie voor ons allemaal.
Kerkdiensten zijn voorlopig afgelast. Ook de andere bijeenkomsten
gaan niet door. We worden ten sterkste afgeraden om bij elkaar op
bezoek te gaan. De belangrijkste pijlers van een gemeente zijn er even
onderuit gehaald. Samenkomsten, evangelisatie, toerusting, diaconaat en
pastorale bezoeken.
In een tijd als deze worden we teruggeworpen op het heel basale en
eenvoudige. Leven voor het aangezicht van God. Persoonlijke omgang
met en liefde tot God. We zijn stilgezet. Teruggeworpen op onze persoonlijke geloofsovertuigingen. Mag God ons hierin genadig zijn en ons
vullen met zijn Geest, zodat we dichter bij Hem zullen groeien.
Intussen ontdekken we als gemeente nieuwe manieren om God en elkaar te ontmoeten. Via internet zijn onze diensten te beluisteren en te
bekijken. Via email of WhatsApp kunnen we elkaar steeds toerusten en
vormen om ons geloof te ontwikkelen. We ontdekken prachtige sites
waar we met elkaar kunnen delen wat het betekent om Christen te zijn
in deze tijd. We bidden samen via internet. We delen ons leven met
God steeds met elkaar. Wat mooi om in deze tijd creatief kerk te zijn!
We kunnen veel leren van de vervolgde kerk. Zij leven permanent in
een situatie waar ze niet naar een kerk kunnen gaan om God in het
openbaar te aanbidden. Ze worden niet toegestaan in groepen bij elkaar te komen om over God te spreken met elkaar. Ze kunnen niet
samen bidden en zingen. Toch blijven ze kerk, en bloeien ze zelfs! Ze
zoeken manieren om ondergronds of virtueel te ontmoeten. Ze steunen elkaar en dragen elkaar in gebed en dienstbaarheid.
We zijn niet op dezelfde manier vervolgde kerk. In normale tijden mogen we vrijuit ontmoeten en aanbidden. Maar daar hangt ons geloof niet
van af. De diensten en andere samenkomsten zijn middelen tot een
doel. Ze moeten ons toerusten om in het dagelijks leven ons geloof uit
te leven. Nu is de tijd om te teren op de dingen die je hebt geleerd in
de samenkomsten. Nu is de tijd om op andere manieren lessen te trekken die voor het leven van belang zijn. Nu is de tijd om te bloeien als
virtuele kerk.
Het belangrijkste om te onthouden, is dat God heerst over alles. Laat je
niet beheersen door angst. Hij houdt ons leven in zijn hand. Vertrouw
op Hem. Geef het alles in zijn handen over, en vind rust bij Hem.
Psalm 31: 4U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5
mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht.
6
In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.
Moge God ons rijkelijk zegenen!
JD van `t Zand

Essay
Ds. Jan Jonkman em.
Gemeente, waar zijn jullie mee bezig?
De Gemeente viert het Sacrament van het Heilig Avondmaal
Avondmaalsviering
1 Kor. 11:17 en volgende:
Want wat ik heb ontvangen en aan u hebt doorgegeven, gaat terug op de
Heer zelf.
In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, sprak
het dankgebed uit, brak het en zeide: “Dit is mijn lichaam voor jullie.
Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.”
Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het Nieuwe Verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doet dit, telkens als jullie
hieruit drinken, om mij te gedenken.”
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de
dood van de Heer, tot Hij komt.
De instelling van het Heilig Avondmaal: Matthéüs 26: 26-29
Gemeente, in gehoorzaamheid aan de opdracht van onze Heer, Jezus
Christus, en gelovende aan zijn belofte, dat Hij met ons zal zijn al de
dagen tot aan de voleinding der wereld, scharen wij ons rond deze tafel.
Wij geloven dat alleen Christus ons waarachtige vrede brengt en ons
allen één maakt. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven,
Hij verzoent door zijn kruis en Opstanding de mens met God. Het
brood dat wij breken en eten, betekent ons aller gemeenschap met
Christus en de beker, die wij drinken, betekent de gemeenschap met
elkaar in Christus, wiens bloed voor ons werd vergoten.
Gemeente, waar zijn jullie mee bezig?
Deze kop op zich spreekt al boekdelen.
Hoe gaan de “Traditionele Protestantse kerken” en de andere nieuwere christelijke kerken, gemeenschappen en verenigingen om met de viering van het
Heilig Avondmaal?
Wij mogen hopelijk bij alle spreken over de Gemeente van Christus.
In het middelpunt van dit Essay staat het begrip GEMEENTE. Staat dit
woord identiek voor een ander woord: KERK, waar het woord Gemeente toch vandaan is gekomen. Ook het woord Kerk komt van Ecclesia, vandaar dat wij dit woord afgeleid vinden in verschillende talen:
Iglesia in het Spaans; Èglise in het Frans; Ecclesia in het Latijn en Grieks; Kirche in het Duits; Kerk in het Nederlands en Church in het Engels.
Het Griekse woord voor gemeente is: ECCLAESIA en betekent buiten
de Nieuw Testamentische duiding om gewoon de verzameling van
stemgerechtigde burgers. Hier klinkt dus de godsdienstige democratie
door: De heerschappij ligt bij de gemeente. In de LXX staat het woord
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voor de Oud Testamentische betekenis van KHAHAL. Het Griekse
woord voor Gemeente is Ecclaesia en betekent letterlijk “de Vergadering van de uitgeroepenen”. Het bijeenroepen van de volksvergadering, het
belangrijkste wetgevende orgaan in het Oude Athene, waarin alle mannelijke
burgers zitting hadden.
(http//anw.inl.nl)
Het uitkiezen van het woord Ecclaesia is juist vanwege de neutraliteit
van dit begrip; je kon er zelf interpretaties en inhoud aan geven.
Het christendom heeft de term overgenomen voor de geloofsgemeenschap en later voor de R.K. Kerk, met als autorisatie de woorden van
Jezus dat “Hij, Jezus op deze Petra zijn Ecclesia zou bouwen”, tenminste als
je gelooft in het dogma van Rome dat de Bisschop van Rome de wettige
opvolger van de Apostel Petrus zou zijn.
En daarmee gaan we met het begrip Gemeente naar het Nieuwe Testament.
2. Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe Testament verstaat onder dat woord, de “Gemeente”,
“Degenen die de woorden van Petrus aanvaardden en zich lieten lieten dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met
elkaar een GEMEENSCHAP (GEMEENTE), braken het brood en wijdden
zich aan het gebed”. (Handelingen 2: 41-42)
Kol. 1:18 =”Hij, onze Heer Jezus Christus, Hij is het Hoofd van het lichaam,
de Ecclaesia (De Gemeente)”, die Jezus als de Christus herkennen en erkennen als Gods Zoon en Mensenzoon.
Waarom dan niet deze twee begrippen, Kerk en Gemeente door elkaar gebruiken voor het ene begrip: Ecclesia? Moet kunnen! Ze hebben dezelfde taalkundige en inhoudelijke achtergrond. En toch heb ik
mijn Essay bijna geheel gewijd aan het ene woord of begrip: Gemeente. Is Gemeente misschien de ‘core’, het ‘hart’ van de Kerk? Dan
spreek je over het hart, de kern van alles en dat zou dan de Gemeente
moeten zijn als de meest centrale plaats van de Kerk.
Maar of dit theologisch verantwoord zou zijn, betwijfel ik.
Waarom niet Wikipedia te rade gaan en dan lees ik: “KERK” = Instituut,
“GEMEENTE” = Geloofsgemeenschap.
Met Kerk kan naast de betekenis van gebouw ook de organisatie bedoeld
worden. De geloofsgemeenschap heet dan Gemeente.”
Door de eeuwen heen heeft inderdaad het begrip Kerk meer en meer
de betekenis gekregen van instituut, het gebouw, en minder van wat er
zich binnen die en die kerk afspeelt. Maar we zullen niet zeggen: De
Gemeente binnen de Kerk; hoewel ik dit persoonlijk niet erg zou vinden. Indien ik het doe, heb ik het gevoel dat er een stuk koele afstandelijkheid wegvalt.
De mens met hun geloven binnen de Kerk komt beter tot zijn recht.
Daarom ook heb ik dit Essay gewijd aan de GEMEENTE.
En zodoende werp ik een paar vragen op voor deze tijd met als doel
ons af te vragen of wij het wel allen over hetzelfde begrip van gemeente hebben.
Wij zijn het er dus nu over eens dat we praten over de
‘geloofsgemeenschap’, bindend voor de uitleg van wat de Gemeente
is.
En dan komen die vragen:
§ Waar staan wij als christenen in de Gemeente van Jezus Christus?
§ Staat de oprichter van de Gemeente, Jezus Christus nog aan het
hoofd van zijn gemeente?
§ Welke plaats heeft de Gemeente zelf nog in deze wereld?
§ Is de Gemeente duidelijk herkenbaar voor niet-christenen?
Wat ik nu hieronder ga opschrijven heb ik zelf gelezen uit
“HERVORMD BRUINISSE.” Het artikel is van de hand van de overleden Ds. J. Vreugdenhil, die voor mij een eyeopener is geworden en dat
wil ik u niet onthouden.
Van hem stamt ook de titel boven dit hoofdstuk: “WAAR ZIJN JULLIE
MEE BEZIG?”
Natuurlijk ga ik niet het hele artikel van Ds. J. Vreugdenhil copiëren; ik
haal de essentie er uit, waar het collega Vreugdenhil om te doen is.

11

Als achtergrondinformatie neemt hij de eerste brief van de Apostel
Paulus aan de Korintiërs, het elfde hoofdstuk, met als titel: ”De viering
van de maaltijd van de Heer”.
Paulus drukt zijn afkeuring uit over de wijze, waarop de Korintiërs de
maaltijd van de Heer Jezus vieren. Deze wijze dient niet tot een zegen,
maar tot grote schande voor de Gemeente in de Korinthe.
Hij houdt de gemeenteleden voor dat zij toch bijeen komen om de
laatste maaltijd van Jezus met brood en wijn te gedenken, telkens als ze
samen komen. Dát moet centraal staan, maar wat gebeurt er bij jullie?
Jullie komen samen, de gegoeden en rijken eerst, en die beginnen met
alles wat ze mee gebracht hebben aan eten en drinken, om dan niets
over te laten voor de anderen, de armen, de slaven en als klap op de
vuurpijl gaan jullie ook nog het Avondmaal van Jezus vieren. Kom nou,
gemeente van Korinthe, dat kan niet. Jullie zijn al dronken als jullie
daaraan beginnen.
Gemeenteleden, denkt nu eens goed na: De maaltijd van de Heer
Jezus is het hart van de gemeente. Daar gaat het om: Jezus is voor
onze zonde, voor onze tekortkomingen vermoord aan het kruis en Hij
is opgestaan uit de dood. HIJ IS HET OFFER VOOR GOD OM ONS
MENSEN WEER MET GOD TE VERZOENEN. DAARDOOR KRIJGEN WIJ VERGEVING VAN ZONDEN.
Maar wat jullie er van maken is dat jullie dit grootste verlossingswerk
MINIMALISEREN in plaats van MAXIMALISEREN.
Op dit punt citeer ik Ds. Vreugdenhil, waar hij schrijft:
“De gezamenlijke maaltijd in Korinthe staat in het teken van de dood van
de Heer Jezus Christus, door samen de maaltijd van de Heer te vieren. Je
bent niet zomaar christen of kerkganger, maar je moet je er telkens bewust
van zijn dat je deel uitmaakt van die gemeenschap die met elkaar gelooft in
Jezus Christus en de betekenis van zijn dood. “Het is volbracht’, zo luidden
Zijn laatste woorden.
Jezus Christus is de verbindende factor binnen de christelijke gemeente. Jezus verleent bestaansrecht aan ons als Gemeente. Als een buitenstaander
zou vragen: “Wie zijn jullie, wat doen jullie? Wij zijn broers en zussen in
Jezus Christus, deel van Zijn huisgezin, wij zijn; Zijn huisgenoten”. Ja, wij
hebben iets met Jezus. Wij zijn één in Christus!
Laat er geen minachting zijn voor het samenkomen in de Naam van Jezus.
Maar besef dat het gaat om de gemeente van God die eensgezind bij elkaar
komt en als groep door God zijn geroepen, geheiligd, zijn eigendom zijn.
Dat wij genodigd worden aan het Avondmaal, komt, omdat wij iets met Jezus hebben. Zoals wij christenen van Christus zijn, zo zijn onze samenkomsten ook van Christus, ook het avondmaal, juist het avondmaal.
Het laat zien dat we geloven in Jezus en leven uit de kracht van het kruis.”
Eén zin bleef op mijn netvlies zitten: Wij mogen het Avondmaal niet
minimaliseren, want dan minimaliseer je God in Jezus. Ja, dan minimaliseer je je relatie met God in Jezus. Avondmaal mijden is Christus
uit de weg gaan. Hij hoort er helemaal bij, voor je hele gezin, voor elke
vreemdeling. Laat de gemeente dat aan een ieder laten zien.
Daarom kwam de Gemeente van Korinthe telkens bijeen om samen te
eten en te drinken met als middelpunt het vieren van het Avondmaal.
Eigenlijk moet ik toegeven dat onze R.K. broeders en zusters op dit
punt het christelijk geloof beter begrijpen. Elke keer als ze samen komen wordt de ‘Eucharistie’ gevierd, ook al is het bij hen op een magische wijze, die wij afkeuren: Letterlijke transformatie van brood en wij
in lichaam en bloed.
We weten dat de gemeenteleden te Korinthe iedere week samenkwamen om elkaar te ontmoeten, gezellig te eten en te drinken, waarbij de
armen, de zwakken goed bedacht moesten worden, om dan samen de
maaltijd van de Heer Jezus te vieren. Dat was het hoofdbestanddeel van de
samenkomst.
Het wordt tijd om ons Gemeente-zijn te toetsen aan deze criteria.
Wellicht gaan de kerken er dan van binnen anders uit zien.
Ons Gemeente-zijn moet gaan veranderen.
Nu lijkt de gemeente nog meer op een Kerk, alles keurig netjes
‘geregeld’, georganiseerd.
De Kerk moet meer Gemeente worden = een (h)echte geloofsgemeenschap.
Vervolg op pagina 12
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Vervolg van pagina 11.
Terecht stelde ds. J. Vreugdenhil die pittige vraag aan ons allen:
“WAAR ZIJN WIJ MEE BEZIG?”
De Bijbel zegt dat wij, die bij de Gemeente, bij het huisgezin van Jezus
behoren “levende stenen” zijn aan het gebouw, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Epheziërs 2: 19-21 en 1 Petrus 2:5.
“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als
de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de
apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die
gewijd is aan Hem, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats
waar God woont door Zijn Geest.”
”En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijke tempel.”
Van ons antwoord zal het afhangen hoe Kerk en Gemeente er uit zal
zien in de toekomst.
Ds. Jan Jonkman-em van de Verenigde Protestantse gemeente van
Bonaire.
Maart 2020.
Curaçao

De Mens, de grote variabele
Hoe kom je bij zo’n titel voor de mens?
Een erenaam is het zeker niet!
Wie gaat er nu in zee met op zich bekend staande mensen die
‘variabel’ zijn? We kennen de beroemde schrijver, priester-geleerde
Teilhard de Chardin die schreef over Le Phénomène Humain en daarmee de kern van de evolutietheorie uiteen zette (www.bol.com).
Nu echter hoorde ik uit de mond van mijn zoon een heel andere titel
voor de mens:
De Mens, de grote variabele.
Jammergenoeg zitten wij, de familie Jonkmansr en de familie Jonkmanjr
zo ver van elkaar vandaan, maar als we dan de tijd nemen via internet,
babbelen, praten, denken we samen een heel eind weg. En kwam deze
‘twijfelachtige erenaam’ voor de mens er opeens uit bij zoon Jan.
En zo rolde er een lang gesprek uit tussen ons.
De Bijbel gaat bij de mens uit van een eenheid van geest, ziel en lichaam.
Het enige, dat ons degenereert en vernietigt is de duivel, die het LEVEN UIT GOD van ons weghaalt door de zonde. En dan luister ik
naar mijn zoon die zegt:
“Hoe ouder ik word, des te meer ik mij verdiep in het “Verschijnsel Mens”,
als de grote “Variable” van Gods Schepping, en dus gemeten aan de natuurwetten de meest onbetrouwbare schakel in de schepping”.
De mens is het enige schepsel dat kan denken en dus zelf tot scheppen in staat is.
Waarom ik de mens de enige “variable” in en onder de schepselen
noem, ligt in het gegeven dat de mens in zich zelf verdeeld is in het
kiezen van wat hij wel of niet wil, wil hebben, wil bereiken, wil helen,
wil kapot maken, en waarin hij zijn vertrouwen stelt: In zijn eigen gecreëerde god en dus een religie aanhangen, of in God, de Heer van
hemel en aarde, en Hem dienen, dat noem ik ‘Godsdienst’. De geschiedenis van mens en wereld en de mens in de wereld is daarvoor
één schrijnend voorbeeld. Van uiterste betrouwbaarheid tot complete
en chaotische onbetrouwbaarheid. De mens zelf dus de grote
‘variable’, zolang hij/zij niet erkent en gelooft dat de mens uit God geboren is naar Zijn Beeld en Gelijkenis. Dit geloof en geloven wordt
ons door Jezus alleen mogelijk gemaakt. En de Weg van God en naar
God noem ik “Godsdienst”. De weg van de huidige vaak “variable
mens” leidt niet naar een nieuwe en positieve epoche, maar naar een
bitter toekomstloos einde. Alleen Gods weg in Jezus heeft toekomst.
Dat het ‘variable’ in de mens hoe langer hoe groter en erger wordt
zien we dank zij de massa media over de hele wereld.

We leven in een chaotische wereld, in een zelfvernietigingsstrijd elkaar
bestrijdend, dit omdat de mens vaak zelf de grote onbetrouwbare is,
de “Variable”. Dat belooft niet veel goeds voor onze toekomst.
Alleen het geloof dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is, kan
Gods wereld redden.
Ds. Jan Jonkman-em
Beurs 87

World Council of Churches
General Secretariat
To: World Council of Churches member churches and ecumenical partners .
Geneva, March 18, 2020
Dear sisters and brothers in Christ,
We greet you, as we pray together for one another, for our loved
ones, indeed for all God’s humanity in these tes&ng &mes of the COVID-19 pandemic.
God of life – lead us to jus&ce and peace! This is the God we believe in
together, the Father, the Son and the Holy Spirit. God is our creator,
our savior and our life giver. To pray to the God of life means that we
as churches together stand ﬁrm on the side of life, together with our
lord and shepherd Jesus Christ who did everything to protect life and
who gave his life for us.
Therefore, we now have to give highest priority to doing whatever we
can do to protect life. Praying and working for jus&ce and peace includes also health. This is very concrete these days. We can, and we
must, break the line of transmission of the virus. That means today to
observe strictly the measures, restric&ons and advice given by health
authori&es that are guided by all available and reliable scien&ﬁc knowledge provided through the World Health Organiza&on.
Some of you have already been very deeply aﬀected. Many countries
are touched by this now-global infec&on, and experience heavy restric&ons and tough measures to reduce the transmission of the virus.
Other countries are likely to face similar challenges in the days and
weeks to come.
Many of us will be infected by the virus. For the most vulnerable this
can be life-threatening. Evidence so far available demonstrates that
those who are most in need and most vulnerable include especially
the elderly and those with certain chronic illnesses. For their sake, those of us who may be at less risk personally – the young, the healthy –
must nevertheless take strict and rigorous measures, and accept the
inconvenience involved, to prevent the further spread of this virus and
its worst consequences.
The loss of precious lives in our communi&es and in our families may
be more than we are presently ready to contemplate or able to bear.
We pray for all those who have or will lose loved ones to this disease.
We pray for their consola&on and comfort. And we pray that their loss
will increase our collec&ve commitment to preven&ng more suﬀering
and more bereavement.
This infec&on is par&cularly serious as it is a threat to public health
systems in all countries, and therefore to all in need of them, whatever
illness. Even the most developed health systems in the world lack the
capacity to handle the projected number of serious cases unless dras&c measures are taken to slow the spread of the virus. The strain will
be even greater on health systems that are less well developed and in
contexts in which adequate preventa&ve measures are not taken by
Continue on page 13
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these is love.” (1 Cor 13:13.)

the authori&es and the community. Moreover, the associated economic impact of both the pandemic and the measures taken in response
to it threaten livelihoods in many parts of the world.

God of life, lead us to jus&ce and peace – and to health!

In the face of this challenge, fear and even panic is a common reac&on,
and self-interest oBen pushes solidarity aside. We pray that our living
and loving God will calm our fears, and quell any rising panic, so that
we can be able to focus on what we can do for one another

Dr. Agnes Abuom
Moderator of the
Central CommiAee

Faith communi&es can in &mes like these do a lot to promote solidarity
and accountability, wisdom and care. We as churches can and should
raise the voice of the communi&es who are made vulnerable by their
marginaliza&on; who do not have suﬃcient water to drink let alone for
washing their hands. We have to consider the displaced communi&es
due to war, famines, economic and ecological collapse, living in precarious condi&ons, many of them not even recognized by the authori&es
of the countries in which they ﬁnd themselves. They cannot be leB
completely defenseless against the pandemic. We have to be in solidarity with those for whom self-isola&ng means a loss of livelihood and
even the risk of starva&on, and with those whose precarious daily life
leaves very few op&ons for social distancing.
For all this, hal&ng the pandemic is essen&al, and this cannot be done
unless people and na&ons care for each other and unite in ac&on.
We must also be par&cularly aware that exactly what we normally do,
in community, is what we should not do now if we want to protect life.
We value togetherness in worship and Chris&an fellowship. But in this
&me of crisis, and out of love for each other and the neighbor, we
should not gather in great numbers together, if at all, nor touch or embrace each other. This is a &me to touch each other’s hearts, by what
we say, what we share, what we do – and what we do not do – to protect the life God loves so much. In that love, we must adapt our modes
of worship and fellowship to the needs of this &me of the pandemic, in
order to avoid the risk of becoming sources of transmission rather than
means of grace. I commend to all of you the advice and prac&cal recommenda&ons oﬀered by intergovernmental and governmental
health authori&es to help protect the vulnerable in our communi&es
and others.
Many of you are as churches the owners of hospitals and are therefore
par&cularly responsible for providing health services to many, and
much more than you are equipped for. We are immensely grateful for
all the health workers and ins&tu&ons in the whole world that are caring for the sick, also puFng themselves at risk. They all need our prayers, our support, and our full coopera&on.
In this context, WCC has itself taken many necessary steps rela&ve to
its staﬀ, member churches, and ecumenical partners, by, for example,
working remotely, as many of you are. Mee&ngs, including even the
execu&ve commiAee and the central commiAee mee&ngs, have been
postponed.
We also follow and aﬃrm the hard work and commitment of many in
the local churches in confron&ng this crisis. This is the &me to be well
organized and crea&ve —from changing liturgical prac&ces to going
digital, to staying in touch with those aﬀected or at risk, through phone
calls and other remote means, and otherwise adjus&ng to this new
reality.
We reach out to you to encourage you in your crucial role at this &me.
God cares for the dignity and rights of all human beings, so no one
should be leB behind. All should have life in abundance. This is a wonderful call, enfolding all in a circle of care. This is the call to the one
ecumenical movement of love. Because our hope is given to us from
the God of life, it is powerful and keeps us united in love and service.
We recognize that we live in a &me of a global crisis. We are in this together. We must focus on the essen&als:
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Yours in Christ.
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit
General Secretary

Corona straf van God, of eindtijdteken?
Nee!, zegt Jeroen Koornstra
'Een oppervlakkige lezing van Mattheüs 24 kan je eenvoudig
doen denken dat we in de vervulling van de profetie zijn aanbeland. Maar als we wat verder kijken dan blijkt deze profetie
niet over onze situatie te gaan', stelt Jeroen Koornstra in zijn
column. Hij legt uit waarom de coronacrisis volgens hem
geen eindtijdteken is. Ook gaat hij in op de vraag in hoeverre
corona een straf van God zou zijn.
Een virus dat de wereld over gaat en pandemische vormen heeft aangenomen. Wat zit er achter de ziekte COVID-19 die sinds 27 februari
ook in ons land is aangetroffen? Complotdenkers komen met scenario’s waarbij wereldleiders de aanstichters zijn en hun macht willen
verruimen door de economische ontwrichting die het coronavirus teweegbrengt. Bij veel gelovigen spelen echter andere vragen. Heeft God
hier een doel mee? Is Hij de regisseur van deze ellende die met sneltreinvaart de wereld over gaat? Of komt de ziekte uit de koker van de
duivel die altijd al de vernietiging van mensen op het oog heeft gehad?
Het coronavirus krijgen we maar niet onder controle, en juist dan zeggen we dat God ‘in control’ is. Het loopt ons allemaal uit de hand, en
dan zit er niets anders op dan te stellen dat alles in de handen van God
ligt. Vaak lijkt zoiets meer op een wanhoopskreet dan een geloofsbelijdenis. Hebben we werkelijk vertrouwen in de Heer of voelen we ons
aan de goden overgeleverd? Telkens als de wereld in de ban is van
grootschalig onheil, komen de vragen naar boven drijven: ‘Is het een
straf van God?’ ‘Is het een teken van de eindtijd?’ Deze twee vragen
moeten met een duidelijk ‘nee’ beantwoord worden.
Een straf van God
Onze gedachten gaan logischerwijs naar de verhalen die we in het Oude Testament lezen. We zien daar een aantal individuen die ziek worden als een straf voor hun overtredingen. Mirjam, de zus van Mozes;
Gehazi, de knecht van Elisa; en Uzzia, de koning van Juda; zij werden
allemaal getroffen met een dodelijke huidziekte als gevolg van hun zonde. Bij een grootschalige vernietiging die aan God wordt toegeschreven
denken we aan de vurige slangen die het volk Israël beten, en veel mensen kwamen te overlijden. Wat te denken van David; hem werden drie
strafmaatregelen voorgehouden. Hij koos toen voor de kortst durende. De pest heeft in drie dagen 70.000 slachtoffers geëist.
Moeten we het drama van het coronavirus op dezelfde manier begrijpen en als een straf zien? Het is goed om voor ogen te houden dat
straf altijd gerelateerd wordt aan een bepaalde zonde. Mirjams zonde
was haar opstand tegen Mozes; Gehazi had gelogen en bedrogen; Uzzia
had de tempelwetten overtreden. Israël had in de woestijn gezondigd
door tégen God en Mozes te spreken. David kreeg ervan langs omdat
hij een volkstelling had gehouden. Het is steeds duidelijk wat er bestraft wordt. En ons coronavirus? Ten eerste kan er geen eenduidig
verband gelegd kan worden met een bepaalde zonde. Er worden wel
suggesties gedaan, maar dat is giswerk. Ten tweede zijn de oordelen in
het Oude Testament gerelateerd aan de wet die door Mozes gegeven
is. Jezus vervulde de wet en stelde een nieuw verbond in dat niet gericht is op straf maar op genade en waarheid.
De verbinding tussen zonde en ziekte wordt wat vager als we Gods
openbaring in Jezus gaan zien. Jezus lijkt ons een ander beeld te willen
geven. Het breed gedragen idee dat zonde de aanleiding geweest moest

“And now faith, hope, and love abide, these three; and the greatest of
Continue on page 14
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zijn voor de handicap van de blindgeboren man, werd door Jezus weggewuifd. De vrouw met de kromme rug bleek niet gebukt te gaan onder een juk dat haar door God was opgelegd, maar zij was achttien
jaar lang door de satan gebonden. Later wordt Jezus’ bediening beschreven met de conclusie dat Hij allen genas die door de duivel overweldigd waren. Jezus laat ons weten dat ziekte geen overweldiging is
van God. Ziekte vindt haar oorsprong bij de tegenstander van God.
Dat was nieuw. Farizeeërs beweerden dat Jezus door de duivel zelf
demonen uitdreef, een idee dat Jezus met kracht bestreed.
Als ziekte werkelijk een straf van God zou zijn, dan maakte Jezus het
werk van God ongedaan door iedereen te genezen die bij Hem kwam.
Jezus’ missie was niet om Gods werk te dwarsbomen, maar om de
werken van de duivel ongedaan te maken. God straft ons niet met het
coronavirus. God is als Jezus die rondging door dorpen en steden en
allen genas. Dat moet ons uitgangspunt zijn.
Een teken van de eindtijd
Situaties die ons boven het hoofd stijgen, doen ons vaak naar boven
kijken. We worden in onze onmacht overweldigd en kijken vanuit de
collectieve onzekerheid naar de Almachtige. Hij kan ons verlossen,
genezen, herstellen. Als er iemand echt kan ingrijpen dan is het God
wel. Maar kunnen we dat van Hem verwachten? Zitten we niet gewoon in een situatie die “erbij hoort”? Epidemieën zijn toch een teken
van de eindtijd?
Jezus voorspelde inderdaad dat er epidemieën (besmettelijke ziekten)
zouden komen. We lezen daarover in Mattheus 24:7
“Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.”
Ik zie mensen als volgt reageren: “Als we om ons heen kijken, zien we
ze gebeuren." Een oppervlakkige lezing van deze tekst kan je eenvoudig doen denken dat we in de vervulling van de profetie zijn aanbeland.
Maar als we wat verder kijken dan blijkt deze profetie niet over onze
situatie te gaan.
Als eerste is het goed om je bewust te zijn dat een epidemie al veel
vaker en overal ter wereld is voorgekomen, en zelfs met veel grotere
impact.
Vele pestuitbraken in de 16e en 17e eeuw maakte dat Amsterdam
meermaals meer dan tien procent van haar inwoners verloor. Was dat
een teken van de eindtijd?
Veel eerder, halverwege de 14e eeuw, roeide de builenpest meer dan
een derde van de Europese bevolking uit. Was deze Zwarte Dood een
teken van de eindtijd?
Gaan we nog verder terug in de tijd dan zien we in de 6e eeuw onder
keizer Justinianus een pestepidemie met zo’n 25 miljoen slachtoffers.
Waren al die besmettelijke ziektes geen betere kandidaat voor de vervulling van Jezus’ voorzegging? Elke uitbraak doet mensen terugdenken
aan de woorden van Jezus. Toch is telkens gebleken dat de vreselijke
gebeurtenissen niet de weeën waren die aan ‘het einde’ vooraf zouden
gaan. Ook het coronavirus zal zo eindigen in de geschiedenisboeken.
Het heeft niets met de eindtijd te maken. De weeën waar Jezus over
sprak zouden komen over Zijn generatie mensen (Mat. 24:34).
Wanneer werd Jezus’ profetie vervuld?
De belofte dat er besmettelijke ziekten zouden komen, staat in de
context van meer onaangename gebeurtenissen. Jezus benoemde ook
hongersnoden, en er is wat voor te zeggen om de ‘pestilentiën’ daarmee in verband te brengen. Waar honger uitbreekt volgt als vanzelf
ook de verspreiding van ziekten. De profeet Agabus profeteerde over
een hongersnood die in het jaar 46 is gekomen onder keizer Claudius
(Hand. 11:28). Deze hongersnood hoort mogelijk ook bij de vervulling
van Jezus’ profetie. Daarbij komen ook andere hongersnoden tijdens
Claudius’ bewind in diverse steden van Judea en Galilea, maar ook in
Rome en ander delen van Italië, zoals ons overgeleverd is door geschiedschrijvers Dion Cassius en Eusebius. Over infectieziekten lezen
we dat er rond het jaar 40 grote menigten Joden uit de stad Babylon
vluchtten voor hun eigen veiligheid. Ook in Rome brak er in 65 een
plaag van ziekte uit waaraan velen stierven.
Waarom zijn deze historische feiten van belang? Omdat Jezus in Zijn
profetie Zijn eigen generatie op het oog had. De aanleiding van Jezus’

profetie was de aanstaande verwoesting van de tempel (Mat. 24:2) in
het jaar 70. Het einde waar Jezus Christus op wees was het einde van
het oude verbond waarbij zowel de Jeruzalem als de tempel vertrapt
zouden worden.
Een waarschuwing voor ons
Zit er dan geen enkele boodschap in de pandemie die over ons heen
gekomen is? Zegt de Bijbel dan echt niks over onze huidige crisis?
Corona is geen vervulling van een profetie uit de Bijbel, maar dat
neemt niet weg dat het ons niet zou kunnen oproepen tot iets goeds.
Kwetsbaar
Te midden van onzekerheden en het niet kunnen controleren van het
coronavirus kunnen we tot besef komen dat we kwetsbaar zijn. Tegenwoordig lijkt alles in het leven te maken, te regelen en te plannen, maar
plots blijkt dat een illusie.
‘Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat’ (Ps.
39:6b).
Dankbaar
Onze afhankelijkheid van God leidt ook tot dankbaarheid. We kunnen
in elke situatie dankbaar zijn voor het leven, en bovenal voor Zijn liefde.
‘Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof’ (Ps. 63:4).
Weerbaar
Onze afhankelijkheid van God maakt ons niet zwak. Het maakt ons
juist sterk. Hij is de Enige die niet wankelt en Hij staat ons bij.
‘Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand
is, wankel ik niet’ (Ps. 16:8).
23 maart 2020 door Jeroen Koornstra
Bron: Christelijk Informatie Platform - CIP.nl

WCC and ACT Alliance statement on
World Water Day 2020 amid COVID-19
pandemic
21 March 2020
On the occasion of the World Water Day 2020, and with deep concern
over the gravity of the COVID-19 pandemic and its consequences on
people in all regions of the world, especially the poor, the World Council of Churches and ACT Alliance reaﬃrm the responsibility of churches
and faith-based organisa&ons to ensure that people have access to
clean, aﬀordable, suﬃcient water to meet their physical and domes&c
needs, including that of hand-washing.
On 22 March we observe World Water Day. Since 1993, the UN has
declared this day to focus on the importance of the freshwater resources which are fast deple&ng. This year also marks the 10th anniversary of the UN recogni&on of the human right to water and sanita&on.
The new coronavirus has reached over 180 countries with over
200,000 cases of infec&on and over 10,000 deaths. COVID-19 has the
poten&al to infect at least half of the world's popula&on with an unthinkable number of deaths if strictest measures are not put in place.
As whole countries have been locked down, the most important advice
for preven&on of infec&on is a simple "hand-washing" with soap and
water. However, it is not possible for everyone in the world to wash
their hands several &mes a day simply because they do not have access
to adequate safe and clean water for drinking, let alone for hand washing. People in refugee camps, for instance, are at greater risk due to
lack of suﬃcient water.
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Hand-washing prac&ces to promote good hygiene is the ‘silver bullet’
to prevent an infec&on from spreading, along with physical distancing
from one another. Un&l the world ﬁnds a vaccine for COVID-19, handwashing with soap and water is our best preventa&ve measure.

Centrale Kerkenraad

“Water is the source of health and well-being and requires responsible
acon from us human beings, as partners and priests of Creaon (Rom
8:19 ﬀ., Rev 22). As churches, we are called to parcipate in the mission
of God to bring about a new creaon where life in abundance is assured to all (John 10:10; Amos 5:24). It is therefore right to speak out
and to act when the life-giving water is pervasively and systemacally
under threat.” ‘Statement on Water for Life’ of 9th Assembly of World
Council of Churches, Porto Alegre, 2006

Preses: Maritza Bakhuis
Scriba: Krijnie Wout-de Geus
Ebenezer Church: Desta Nisbeth
Emmakerk: Richenel Ruggenaath
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Consistorie: Vacant
Ministerie van predikanten:
Ds. Jacob H. Kikkert

maritza@janbeau.com
krijniewout@hotmail.com
destanisbeth@yahoo.com
ruggenaathrichinel@gmail.com

562 9799
513 8909
520 3015
512 7516

maritza@janbeau.com

461 5013

ds.kikkert@icloud.com

687 0262

Kerkvoogdij: Dennis Martina
Diakonie: Sigma Wiel

denmartina@hotmail.com
sigma.wiel@gmail.com

519 0641
693 2612

WCC and ACT Alliance recognize and aﬃrm the World Health Organiza&on’s guidelines to prevent infec&on and combat the pandemic
and call upon their members around the world to give highest priority
to “doing whatever we can do to protect life” and to follow strictly
the rules and guidelines from authories based on WHO guidelines.
Rev. Dr Olav Fykse Tveit
General secretary, World Council of Churches
Mr. Rudelmar Bueno de Faria
General secretary, ACT Alliance

Hiervoor verwijzen wij naar het artikel dat ingestuurd is als kopij van
de Ebenezer Church en geplaatst is op pagina 6 onder de kop:
“Information from the Central board of the United
Protestant Church of Curaçao”
Redactie.

Source: h3ps://www.oikoumene.org/en/resources/

Kerkvoogdij
Voorzitter: Dennis Martina
Fortkerk: Maritza Bakhuis
Emmakerk: Denise Schrader
Ebenezer church: Karen Martina,
Kenneth Bremer

VPG Jeugdrubriek
Verzorgt door ……………..

Uw kerkelijke bijdrage kunt u overmaken
naar onderstaande bankrekening van de VPG:
MCB: 90091204
o.v.v. kerkelijke bijdrage

Geef om uw kerk
Van de Kerkvoogdij

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.

De kervoogdij is momenteel bezig met de volgende acties:
- Verbeteringsplannen begraafplaatsen. Deze maanden zijn de
begraafplaatsen aan de Roodeweg en de Oranjestraat grondig
onderhouden. De begrafenis nota’s voor 2020 worden begin
april 2020 verzonden.
- Reorganisatie Kerkelijk bureau. Doel is om het functioneren
van het kerkelijk bureau te optimaliseren.
- Opschoning en bijwerken ledenbestand. De wijken worden
gevraagd om hierbij te helpen. Iedere wijk krijgt een lijst met
de leden die ingeschreven zijn bij de wijk om dit bij te werken.
(Bijv. adresverandering, tel veranderd, email adres) Doel is per
eind mei een actuele ledenlijst te hebben.
- Verhoging van de inkomsten
- Jaarverslag van 2019
Dennis Martina,
Voorzitter
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Voor Elkaar
Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...

vpgnews@gmail.com
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden
deze graag aan voor uw familie.
Wij wonen op Cas Grandi en hebben
prachtig uitzicht over de Caracasbaai.
Gasten genieten hier van de rust! Spreek
ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/
email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548
Arend en Barbara Strampel

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

Wie kan
mij helpen?

Ik zoek ...

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 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.
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.

