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Deception
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Bro. D’arcy J. Lopes
A deceiver misleads someone else or persuades
somebody to do something to benefit himself. Deception started in Paradise and it is becoming
worse. Nowadays people believe that a deception is
the truth and are willing to defend, promulgate and
promote the untruth. Even when the truth is proven with facts, there are people who will not budge
and are unable and/or unwilling to make corrections. A lie is effective when it can twist the truth
to make it sound like the truth even if it isn’t. Beware, not only the innocent are deceived. Even
churches have become victims. Evolution v/s Creation: Even though scientifically the evolution theory
is full of holes, it is still taught up to university level.
Creation must have a Creator. The intricate constellation of the universe could not have just happened.
The deception is being maintained nevertheless. Sunday
worship v/s Sabbath: The Sabbath was instituted by
The Almighty from creation. It is not Jewish because they did not exist at creation. Actually Sunday worship is a disguise to prevent worshipping on
the Sabbath. Which god do we worship? The Almighty or the Sun god? The Sabbath carries a seal:
a. His name: the Almighty
b. His authority: the Creator
c. His territory: heaven and earth.
Man decided to make a change.
The deception is being maintained nevertheless.
Easter v/s Passover (Resurrection): Search your
Bible. The word easter will not be found, let alone
easter bunny or easter eggs. It stems from idolatry
and false gods. Promoting easter is to obscure the
Resurrection. Jesus is the only living God and He
will return. All other so-called gods are dead. The
resurrection of Jesus is a fact.
The deception is being maintained nevertheless.
Feasts:
We celebrate feasts linked to pagan culture. December 25th for instance was adopted from the
birthday of the sun god. Carnaval, Halloween, All
Saints fall in the same category of paganism. God’s
Word announces 7 feasts with their appointed
times to celebrate. There are 4 feasts in the spring

which Jesus fulfilled. The other 3 are fall feasts which
He will fulfill when He returns.
His return is being obscured by not dealing with the
fall feast as preparation. He says He will return.
The deception is being maintained nevertheless.
Weddings: Nowadays the bride is the most important person and gets all the attention. However
Jesus says that He will present his bride (the church)
and scripture says He will be the center, while all
the heavens will rejoice in celebration of His choice.
The most important person is the groom, Jesus!
The deception is being maintained nevertheless.
Calendar: The world wants to force the Almighty to
abide by its time. Therefore we constructed our
time. In doing so we are out of sync with the Almighty’s time. It creates confusion and misunderstanding when we read His Word. For instance
when He says: ‘3 nights and 3 days’, we should realize that a day is from sunrise to sunset and a night is
from sunset to sunrise. Why insist that there are 3
days between ‘Good Friday’ and His resurrection.
We insist that His resurrection took place on a Sunday. When we study scripture it was on a Sabbath!
That seems like an exclamation point by the Almighty.
The deception is being maintained nevertheless.
The Truth: John 8:32 – ‘And you shall know the
truth and the truth shall make you free’.
John 14:6 – ‘I am the way, the truth and the life’.
John 16:13 – ‘However when He, the Spirit of truth
has come, He will guide you into all truth’. To deal
with a deceiver we must become truth seekers.
A professor in Singapore explained that they do not
fight corruption, because they will lose. They decided to promote an honesty mentality at all levels and
corruption was defeated. Imagine non-Christians
using a Christian philosophy and Christians are not.
Seek and you shall find. While seeking the truth the
Spirit of truth (Holy Spirit) will give wisdom to discern deception and reveal the truth.
1 Cor. 13:6 – ‘Love does not rejoice in inequity but
rejoices in truth’.
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Meditatie Johannes 12
Ds. Jacob Kikkert
Het was op een avondje uit, een aantal jaar geleden, dat Hotsche en ik
toevalligerwijs de film ‘Parched’ (Smachtend) zagen die in de bioscoop
werd vertoond. Regisseuse Leena Yadav beschrijft op realistische wijze
het leven van vier gewone Indiase vrouwen: Rani, Lajjo, Bijli en Janaka.
Ze wonen op het uitgedroogde platteland van Gujarat, waar ze alleen
met elkaar vrijuit spreken over mannen, seks en het leven. 'Parched' is
daarmee een interessant inkijkje in deze werkelijk totaal andere cultuur. De overweldigende kleurrijke filmbeelden, met daarin het goudgeel, vermiljoen en oker van opgetaste kruiden, de geluiden en de geuren (verbeeld ik mij), het riep voor ons vele herinneringen op aan een
reis die wij maakten ooit door India, nu bijna vijfentwintig jaar geleden.
Regisseuse Leena Yadav, zelf afkomstig uit Mumbai, heeft in de loop van
haar reizen door ruraal India talloze vriendschappen gesloten met vrouwen die ze ontmoette. Ze was verrast dat ze in de traditionele samenleving, waar vrouwen slechts geacht worden kinderen te baren, verrassend openhartige discussies kon hebben over gender, seksualiteit, ambities, maar ook over misbruik en huiselijk geweld. Het vormde de stof
voor de film die uit meerdere lagen bestaat en waarin het verhaal van
vier vrouwen op sensitieve enigszins geromantiseerde wijze wordt verteld. We maken in de film kennis met de 30-jarige Rani die in een een
afgelegen woestijndorp woont. Zij was — voor ons ondenkbaar — een
kindbruidje en al na twee jaar weduwe; amper 16 jaar oud. Op haar
beurt moet zij nu een huwelijk arrangeren tussen haar 17-jarige zoon
Gulab en de enkele jaren jongere Janaki, die iets verderop woont. Elke
zuurverdiende cent legt ze opzij om de bruidsschat te kunnen betalen.
Maar beide jongeren zijn er totaal niet op voorbereid om te trouwen
en al gauw loopt het mis. Gulab verstoot Janaki, hij gaat liever uit met
zijn vrienden, drinkt en jaagt op andere vrouwen. Intussen hoort Rani

worden zintuigen geprikkeld en deinzen mannen verschrikt terug. Johannes beschrijft aan het begin van het twaalfde hoofdstuk van zijn
evangelie hoe de vrienden van Jezus bang worden van de aanraking van
een vrouw. De evangelist Johannes is de enige die haar bij name
noemt: Maria Magdalena, Maria van Magdala. In de christelijke kunst
wordt ze altijd afgebeeld met een kruikje in haar hand. Een albasten
flesje, gevuld met peperdure geparfumeerde olie. “Maria met de zalfpot”, heet deze klassieke afbeelding in de iconografie. Het is in dit
twaalfde hoofdstuk van het Johannesevangelie een meerlagig verhaal
over twee zussen en over stereotyperingen: de deugdzame vrouw aan
het aanrecht en de 'foute' vrouw met de losse haren die conventies
doorbreekt en de voeten van Jezus met geurig gekruide olie zalft (en
dan is er nog hun broer, maar die speelt hier een bleke bijrol). Stereotypen, in ons hoofd. En Jezus? Hij is hun vriend. In zijn ogen bestaan de
stereotypen niet. De Indiase theoloog Dr. K. M. George, van de Orthodox Syrian Church in India, wijst er naar aanleiding van dit evangelieverhaal op, dat geurige kruiden en specerijen een belangrijke rol
spelen in de Indiase wereld en in het christelijk geestelijk leven. De
geurige, heilige olie symboliseert in de oosterse orthodoxie de alles
doordringende natuur van de Heilige Geest die leven geeft. En wie
kent niet het verhaal van de vrouwen die op zondagochtend bij het
Vervolg op pagina 5

Redactioneel
Beste Lezers,
Voor u ligt de September 2020 editie van VPG Nieuws. Deze keer is
het voorpagina artikel geschreven door D’arcy J. Lopes. D’arcy geeft
zijn visie over “Deception” binnen het christendom.
De meditatie op paginas 2 en 5 is van de hand van ds. Jacob Kikkert,
die de film “Parched” naast Johannes 12 legt.
Op pagina’s 6 t/m 11 het nieuws van de wijken. Ook vinden wij een
aantal artikelen van de Wereld Raad van Kerken en van het C.I.P.
Door een groei in het aantal lokale Corona besmettingen dienen we
ons ook tijdens de erediensten weer aan strengere maatregelen te
houden. Begrijpelijker wijs is dit voor een aantal van onze broeders en
zuster reden om de erediensten niet te bezoeken.
Volg vooral de informatie op de verschillende Facebookpagina’s. van de
drie wijken. Van alle drie onze kerken zijn de diensten online te volgen.
Deze online diensten gaan door, om allen in de gelegenheid te stellen
een preek te beluisteren. Twee van onze wijken streamen de diensten
die op hun facebookpagina’s live te volgen zijn.

van haar vriendin Lajjo dat ze regelmatig mishandeld wordt door haar
man, omdat ze onvruchtbaar zou zijn en daardoor schande brengt over
de familie. Als even later Rani’s beste vriendin Bijli met haar stripteaseshow in het dorp aankomt, raken de vier vrouwen het onder elkaar
eens dat ze iets moeten ondernemen tegen de macho cultuur en de
eeuwenoude patriarchale tradities waaraan vrouwen in het woestijnachtige Gujarat onderworpen worden. Gesteund door hun onderlinge
vriendschap en hun verlangen naar vrijheid, worden ze geconfronteerd
met hun demonen en angsten, en dromen ze van liefde, tederheid en
een betere, menswaardige toekomst ergens ver weg. 'Parched' is een
kleurrijke, vrolijke, ontroerende, maar ook bij tijd en wijle een harde
film over vrouwendiscriminatie, stereotyperingen macho-cultuur èn
emancipatie in India. Een overigens onvermijdelijk 'Bollywoodsausje'
maakt het soms harde en hartverscheurende van de film gelukkig ook
wel weer dragelijk.
Eenmaal thuis las ik een ander verhaal. Over een vrouw met de haren
los, die niet spreekt maar doet (Johannes 12). Hier spreekt het lichaam,

Blijf geloven en vertrouw op Onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en
de krachtige werking van de Heilige Geest.
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 27 september Raad van Kerken
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 230 emailexemplaren
Kopij kunt u (het liefst met
passende illustraties) en in kale
opmaak, als docx document,
lettertype Gill Sans MT 11, per email
versturen naar
vpgnews@gmail.com
De redactie behoudt zich
het recht voor om
ingekomen kopij in te korten of niet
te plaatsen.
Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

23 september 2020,
11.59 a.m.
Verschijningsdatum:
Zondag 4 oktober 2020
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zo. 6
ma. 7
di. 8
wo. 9
do. 10
vr. 11
za. 12
zo. 13
ma. 14
di. 15
wo. 16
do. 17
vr. 18
za. 19
zo. 20
ma. 21
di. 22
wo. 23
do. 24
vr. 25
za. 26
zo. 27
ma. 28
di. 29
wo.30

Mattheus / Mateo / Matthew
Prediker / Predikador / Ecclesiastes
Jacobus / Hakobo / James
Genesis / Génesis / Genesis
Genesis / Génesis / Genesis
Exodus / Eksodo / Exodus
Exodus / Eksodo / Exodus
Mattheus / Mateo / Matthew
Johannes / Huan / John
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Jona / Jonas / Jonah
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Mattheus / Mateo / Matthew
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel
Mattheus / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Daniel / Daniel / Daniel
Openbaring / Revelashonnan / Revelation
Psalmen / Salmonan / Psalms

18:1-20
8:9-16
12:1-14
50:1-14
50:15-26
13:1-22
14:19-15:18
18:21-35
19:17-30
1:1-14
1:15-30
3:1-4:11
19:1-15
19:16-30
20:1-16
9:1-17
2:1-18
2:19-30
18:1-18
18:19-32
21:18-32
25:1-20
10:1-11:2a
12:1-18
19:1-14

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

Psalmen / Salmonan / Psalms
Jesaja / Isaías / Isaiah
Jesaja / Isaías / Isaiah
Mattheus / Mateo / Matthew
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Filipenzen / Filipensenan / Philippians
Jesaja / Isaías / Isaiah
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Mattheus / Mateo / Matthew
Lucas / Lukas / Luke
1 Tessalon. / 1 Tesalon. / 1 Tesalon.
Exodus / Eksodo / Exodus
Mattheus / Mateo / Matthew
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms

80:1-19
5:1-17
5:18-30
21:33-46
3:1-16
3:17-4:4
4:5-23
25:1-9
106:1-23
106:24-48
22:1-14
17:11-19
1:1-10
33:7-23
22:15-33
96:1-13
99:1-9
147:1-20
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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
06-09
13-09
20-09
27-09
04-10

LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR)
LP. D’arcy Lopes
Youth & Children
LP. Y. Isidora-Gumbs
LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR)

Fortkerk
Fort Amsterdam
06-09
13-09
20-09
27-09
04-10
11-10

ds. Jan Douwe van ‘t Zand
br. Luuk van der Wolde
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert
ds. Jacob Kikkert

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

Kerkelijk Bureau

06-09
13-09
20-09
27-09
04-10

br. Hanco de Lijster
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
br. Hanco de Lijster
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand

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.

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
05-09
12-09
19-09
25-09
03-10
10-10

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

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Vervolg van pagina 2
graf aankomen met geurige kruiden? Beide verwijzen naar de hoop op
zoiets als verrijzenis en nieuw leven.
Een aangename geur staat dan ook voor welzijn en helen, daartegenover een slechte geur die doet denken aan dood en bederf. Daarom
doet de mode-industrie ook geweldig haar best om parallel aan de
nieuwste modetrends meestal ook een eigen parfum te promoten; in
zekere zin ook hier om de almacht van dood en bederf in de wereld te
maskeren.
Zoals ik al zei: het gebruik van geurige kruiden en specerijen symboliseert in het Oosten de hoop op nieuw leven. Het zalven van de voeten
van Jezus door Maria, zoals dat beschreven staat in twee evangeliën, is
vanuit dat perspectief goed te begrijpen. Het herkennen van de betekenis van haar daad vereist dan ook fijngevoeligheid van de toeschouwers. Jezus zelf gaf blijk van die fijngevoeligheid. Dr. K. M. George
maakt dan nog een verdiepingsslag: in de Indiase culturele wereld is het
gewoonte dat een student zich buigt en de voeten van de docent aanraakt. Het is een uiting van respect en een manier om een zegen te
vragen. De richting waarin de voeten van de meester zich bewegen, is
namelijk een voorbeeld om te volgen. Het is de goede richting. De
leerling zoekt immers naar het goede, het ware, naar licht en liefde, en
volgt in zijn voetstappen. De voeten van de leider gaan in de richting
van het goede. Over Maria van Magdala doen allerlei verhalen de ronde. Er wordt gesuggereerd dat ze prostituée was, maar het zijn natuurlijk mannen die dat zeggen. Ze wordt beschreven als iemand die iets
dwangmatigs had, iets mateloos ook. ‘Bezeten door zeven boze geesten’ heet het. Dat wil zeggen van top, tot teen, helemaal, volledig. Maar
hoe het ook zij, dat is afgelopen als ze Jezus heeft ontmoet. Die geeft
haar als het ware terug aan zichzelf en sindsdien was ze niet bij hem
weg te slaan. Ze leeft in een huishouden met haar broer Lazarus en
haar zusje Martha. Lazarus die ziek was en stierf, maar die door Jezus
aan het leven terug wordt gegeven. En Martha, die bij een bezoek van
Jezus de hele tijd aan het redderen en regelen is, en voortdurend opspringt om het gezellig te houden, en daarvoor berispt wordt: ze kan
beter ook even rustig zitten, en luisteren naar wat Jezus te vertellen
heeft.
O ja, ‘het hele huis zich vulde zich met de welriekende
geur’( Joh.12.3b). Dat is geen toevallige frase in het Johannesevangelie,
zoals nergens in de bijbel er ‘zomaar' iets staat. Het legt een diepere
betekenis bloot. Het huis staat wellicht voor de gemeente, of de wereldwijde christelijke kerk, maar we kunnen dat beeld oprekken tot de
hele wereld. Geur dringt immers overal in door. Zo neemt de Geest
van God die waait waarheen zij wil alle hindernissen en doordesemt de
werkelijkheid. Wat Maria doet met haar grootse gebaar, is de dood
aan de orde stellen. En je bent geneigd om te denken dat zij (als wat er
gezegd wordt over haar verleden waar is) wel zo’n beetje weet hoe
dat doorgaans gaat met populariteit. Hoe dat zit met voorkeuren en
afkeuren, valsheid en platheid, en hoe goedgezindheid zomaar ineens
kan omslaan in afkeer. Waar de leerlingen van Jezus alleen maar de
verspilling zien, herkent Jezus zelf de diepere bedoeling. Maria stelt de
dood aan de orde, zij durft dat te doen, daar waar de anderen die weigeren onder ogen te zien. De moed en daadkracht van de vrouw in het
evangelie, en de vrouwen 'Parched’, ze zijn een krachtig getuigenis van
die levenskracht.
Voor de trailer van de film:
https://www.youtube.com/watch?v=LWbk3EcCq9A
Voor het Bijbelverhaal: het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 12
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Juist nú hebben oudere kerkgangers
hulp nodig: "Wie helpt hen?"
In de coronacrisis hebben veel ouderen moeite met 'het nieuwe normaal', de digitalisering van sociaal contact en hun kerkgang. Dit merkt psychologe Maartje Timmerman-van Kooten
op. Ze ziet naast de negatieve effecten van de coronacrisis
ook kansen voor groei. CIP.nl sprak met de christelijke psychologe over het effect van de coronacrisis op het emotionele
en psychische welzijn van mensen in Nederland. "Voor ouderen naar de kerk gaan een deel van hun sociale structuur",
aldus Timmerman.
Wat zijn de positieve psychologische effecten geweest van
corona?
"Ik denk dat mensen de mogelijkheid hebben gehad om een andere
kant van zichzelf te leren kennen. Mensen kunnen beter met technologie omgaan dan ze hadden verwacht en hebben snel geschakeld. Er is
persoonlijke groei mogelijk door uit je comfortzone te stappen."
"Er was geen keuze, iedereen moest online. Van onderwijs tot therapie, iedereen verplaatste zich naar het internet en heeft eindeloos tijd
doorgebracht met videobellen. Dit is echt een verrijking geweest op
veel fronten. De mitsen en maren die mensen normaal kunnen hebben
om bijvoorbeeld mee te gaan in een al dan niet digitale verandering,
vallen nu weg. Je merkt dan ook dat het eerdere tegenstribbelen meer
voortkomt uit eigen onzekerheid, dan uit praktische redenen. Mensen
hebben nog nooit zo snel geschakeld."
"Daarnaast denk ik dat mensen ontdekt hebben dat we ontzettend volle werkagenda's hebben. Het wegvallen van alle verplichtingen was een
periode van rust voor veel mensen. Tegelijkertijd moesten andere sectoren juist alle zeilen bijzetten om te schakelen. Wij moesten bij Brouwer in het begin bijdraaien, maar later stabiliseerde dit weer."
"Een deel van de cliënten doet het echt beter sinds de coronacrisis,
doordat ze hun problemen wat meer gingen relativeren én ze op een
bepaalde manier versteld stonden van hun eigen veerkracht. Verder
ging het ook beter bij een groot deel van mensen met autisme. Zij ervoeren de lockdown als een enorme druk die van hun schouders viel:
niemand die meer iets van ze verwachtte. Iedereen zat in dezelfde situatie, iedereen was ontregeld door de veranderingen, iets wat mensen
met autisme regelmatig ervaren."
Wat zijn daarnaast de negatieve gevolgen geweest?
"De negatieve effecten van de crisis hangen sterk af van iemands situatie. Voor alleenstaanden was de periode bijvoorbeeld heel moeilijk.
Mensen hadden weinig tot geen sociaal contact en geen fysiek contact.
We hebben het allemaal nodig om in contact te staan met anderen,
omdat contact werd ingeperkt tot huishoudens vereenzaamden alleenstaanden sterker dan gezinnen."
"Het 'normaal' is niet meer normaal. Ook het verlies en de rouw is in
deze periode heel anders en voor veel mensen moeilijker. Waar al
problemen waren in de thuissituatie, was hier nu geen ontkomen aan.
Denk bijvoorbeeld aan aan gezinnen met zorgen om de kinderen of
echtparen met relatieproblemen. In die situaties zag je stress en uitputting toenemen. Daarnaast liepen mensen soms aan tegen hun woonsituatie. Er ontstond stress wanneer mensen bijvoorbeeld geen eigen
werkplek hadden en heel de dag met z’n allen in één woonruimte zaten."
Merk je verschil tussen digitale hulp en fysieke hulp?
"Wij zien en ervaren dat het bieden van digitale hulp in het algemeen
net zo effectief is als een fysieke ontmoeting. Natuurlijk is het fijner om
elkaar echt te zien, maar in principe is een online ontmoeting net zo
effectief. We kunnen ook therapie als EMDR digitaal toepassen."
EMDR is een therapeutische behandelmethode die vooral wordt gebruikt bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Door geluiden en bewegingen wordt het brein als het ware 'gereset'.
Vervolg op pagina 11
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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. R. James
(Chair)
Bro. D. Martina
Sis. K. Martina
Sis. M. Mathew
(Secretary)
Sis. A. de Riggs

523 9111
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
Praise and Worship Services and Church auxiliaries
The Praise and Worship Services in the Ebenezer Church continued in
the months July and August following the guidelines in light of the pandemic caused by Covid-19, or as we call it Corona virus. The attendance during this period was limited due to the required social distancing. However we had a steady attendance each week of around 50
persons. The services led by Pastor Sis. Yvonne and also local pastors
Bro. D’Arcy, Bro. Hanco, Bro. Brodie were very inspiring and could
also be followed via Facebook (Ebenezer Church Curacao). The Praise
and Worship team is doing an excellent job leading the singing at the
beginning of the service.
On August 9 during
the Praise and Worship service Sis Luna
van der Bunt, who is
studying in Holland
and was on vacation,
delighted us with a
beautiful song rendition, this was especially dedicated to
Sis Yvonne and the
Ebenezer congregation. Luna is one of
the many young talents of the Ebenezer
Church. Luna we
wish you much success with your further studies and may
God continue to
guide you.
On August 16 the Church said farewell to Sis Maiquiria James who will
be departing to Holland for further study and work. We wish Maiquiria God’s Blessings and all the best with her study and career in Holland.
The meetings and activities of the Church auxiliaries have been put on
hold until further notice pending the developments of the Corona virus. In September a retreat of pastor, board and all auxiliaries will be
scheduled to plan our activities.
Let us continue to pray for all our homebound and sick members. We
remember our board member Bro. Melvin James, let us continue to
lift him up in our Prayers.

Celebrations:
In August our acting pastor Sis Yvonne Isidora-Gumbs, and our past
chairman Bro. Desta Nisbeth celebrated their birthdays. May the good
Lord grant Sis Yvonne and Bro Desta many more years of good health
and wellbeing.
Two students passed their studies on secondary level and will continue
their higher education: Shaerion Klooster will continue his studies at
the University of Curacao and Adalia Fernandes will continue her studies at the IFE (Nursing institute). Both received a contribution from
the Obed Anthony Scholarship Fund and the Ebenezer Men’s Fellowship from the hands of Bro. Ralph James. We wish Shaerion and Adalia
much success with their studies and trust they will remain active as
our young Church members.
In Memoriam
The mother of Rev Warren, Mrs. Patricia Fields passed away on May
30th in Guyana. On July 20th Mrs. Henriette Barry-Lake mother of our
Church secretary Sis Margerie Mathew, passed away in St. Maarten.
Our heartfelt sympathy is extended to the families of the deceased.
May God grant the families peace and strength and may the deceased
rest in peace. Also a good friend of the Ebenezer Church and the
Ebenezer Men’s Fellowship Mr. Rudy Wijngaarde passed away recently. We express our deepest sympathy to his family. Ruud sosega na pas
den brasa di Senjor.
New Chairman
of the Ebenezer
Church board
Bro. Desta Nisbeth
recently resigned as
chairman of the
Ebenezer Church.
He chaired the
board since January
2013 up to July
2020. As of August
2020 Bro. Ralph
James has been appointed as new
chairman of the
board. We would
like to thank bro.
Desta for all the
good work he has
done during his ten-

Sis. Maiquiria James
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ure, who although retired will remain available to give us advice and
assistance. We welcome Bro. Ralph and are sure that he will continue
the good work of Bro. Desta. We held an interview with the past and
the current chairman.
Bro. Desta Nisbeth, past chairman.
Tell us a little of yourself
About myself, my name is Desta Nisbeth born in Curacao some 80+
years ago in one of the row houses on Berg Altena and was baptized in
the Fortkerk.
Later my parents moved to Oranjestraat in the row of houses above
the Ebenezer Church where we lived until September 1949 when my
parents repatriated to St. Maarten. I stayed back in Curacao to further
my education with Mr. & Mrs. Calixte Daniel, friends of my parents,
residing further down in the Oranjestraat just across from the then
Obed Anthony Church, a wooden two storey structure.
I stayed with these folks until October 1963 when I got married to
Mrs. Sylvia Larmonie. The marriage produced three children two girls
and a boy all grown up. We were blessed with two grandchildren by
our eldest daughter, a boy and a girl both residing abroad.
Presently I am a retired civil servant employed with government during
33 years.
I would describe myself as a God fearing, humble, willing, dedicated,
caring and loving person always ready to assist people in need whenever and where ever possible.
When did I join the Church?
Before I moved in with the family Daniel, I can recall attending Sunday
at the Methodist Church located then in the present building that was
once the Bank of America and now the Attorney General’s office just
across from the Wilhelmina Park and after that for a short while at the
Barrett Memorial Methodist Church at the Abraham de Veerstraat.
After moving in with the family Daniel in 1949, that’s when I started
attending the Ebenezer Church. I’ve witnessed the construction of the
Ebenezer Church from the early days as a boy. It was not until the tenure of the late Rev. Berthold Hindal who served from 1952 to 1960,
that I was confirmed as a member of the Ebenezer Church sung in the
choir and after that held many positions within the Church. Besides my
parents, it is also in this Church where I was formed in the person I am
today. For this I am grateful and thankful.

I would consider as the strength of the Church. As a small church with
limited financial means we were able to meet many of our goals during
the years thanks to the aforementioned groups, for which we are very
thankful and grateful. Obedience to God through the power of the
Holy Spirit and understanding of the scriptures through the power of
the Holy Spirit.
As it regards the weaknesses of our Church
I must recognize that notwithstanding many attempts made and continue to make, we were not successful in recruiting our former registered
members and their respective families to the fold as so desired. We
will however continue with this effort with much determination and
prayers.
My satisfaction as chairman
is based on the Fellowship, comradeship, understanding, cooperation,
dedication, determination, highly motivation and respect demonstrated
by the Pastors, the executive board and fellow board members and
those of the respective church auxiliaries of which I form part of.
By improving the Church,
I strongly suggest that we continue making a strong appeal on the human resources directly or indirectly available at our disposal, such as
our young professionals and other friends and well-wishers within and
outside the Church.
I would like to say to our members,
first of all I am grateful and most appreciative of the fact that I was
granted the opportunity to serve the Ebenezer community in various
functions as of the early sixties beginning with Rev. Hans Stoof, Rev.
John Gumbs, Interim Pastor Fokko Helder and Rev. Roger Snow up to
July 1973 when I was transferred to St. Maarten by Government.
Continue on page 12
Online services:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

Margarita Elisah Hodge

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:



Greetings Rev. & Mrs. Berthold Hindal 55th anniversary Ebenezer Church
What I like about the Ebenezer Church are foremost the great
challenges the church is faced with by exercising its outreach ministry
in a multicultural neighborhood with all its problems. Furthermore the
warmth, spontaneity and friendliness being radiated by its congregation
to visitors and friends.
The strength of the Church
Our continued prayers in times of great challenges and needs, our
Members, our many Friends and Well-wishers of the Ebenezer Church
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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

All courses will resume after the Summer
vacation.
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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
Zr. Hilly PijnakerOostingh (Sciba)

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

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

747 6627
462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert
Fortkerk
Op dinsdag 7 juli hebben we in de kring van familie, vrienden en gemeenteleden afscheid genomen van Luc Johanns-van Brummelen. Een in
memoriam vind u in deze uitgave van het VPG Nieuws. De ringleiding
in de kerk, bedoeld voor mensen die afhankelijk zijn van een gehoorapparaat, is hersteld, en we hopen dat ervan gebruik gemaakt wordt.
Mocht het nog niet optimaal zijn, verwittig dan de kerkenraad. En inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor de kerstnachtdienst.
Nog even terugblikken?
Dat kan. Al enige maanden proberen we video opnamen te maken van
de eredienst en deze beschikbaar te stellen op zowel de WhatsApp
groep ‘Fortkerk bij u thuis’, als op de Facebook pagina van de
Fortkerk: www.facebook.com/VPG-Fortkerk-Curaçao. We merken dat
dit gewaardeerd wordt, zeker ook door vrienden en gemeenteleden in
het buitenland.
De WhatsApp groep wordt gebruikt om informatie te delen over bijeenkomsten en activiteiten van onze wijkgemeente. U kunt zich daarvoor aanmelden (als u dat nog niet gedaan heeft) bij ds. Jacob Kikkert.
Graag zelfs.
Bijeenkomsten
Het voornemen is om 21 september als Zeelandia bijeen te komen. De
kring Tamarijn is op 6 oktober. De bijeenkomst voor jongeren; Bijbel,
Pizza’s en Cola is op 25 september om 18.00 uur. We beginnen dan
met het eten van pizza’s en vervolgens is er een programma. Houdt
deze datum dus vrij.
Pastoraat
Het is voor een predikant fijn te weten waar zij of hij welkom en gewenst is. Wie een bezoek wenst, een persoonlijk gesprek of regelmatig
contact, verzoek ik u vriendelijk mij dat te laten weten. Graag ontvang
ik een berichtje bij ziekte of ziekenhuisopname. En neem gerust contact
op wanneer u "iemand van de kerk" wilt spreken.

Tel uw zegeningen
Ds. Jacob Kikkert
Tel uw zegeningen.
In psalm 90 staat een smeekbede waar ik in deze weken vaak aan moet
denken: 'Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult’. Misschien is dat omdat we tijdens deze corona crisis niet anders
doen dan tellen. We tellen de besmettingen en de genezingen, we tellen de doden, we tellen de ziekenhuisopnames en de ochtenden dat we
niet naar school zijn geweest, we tellen de miljarden die op de beurs

zijn verdampt, de maskers die zijn verkocht en de uren die we nog
moeten wachten voordat we de testuitslag hebben, we tellen de hotelkamers die zijn afgezegd, we tellen onze relaties, onze opofferingen. En
we tellen en hertellen de dagen, dat vooral, de dagen die het nog duurt
totdat de crisis achter de rug zal zijn. Maar volgens mij wil de psalm
ons een andere rekensom te laten maken: 'leer ons om onze dagen te
tellen, ook deze dagen vol donkerte en angst'. Voor mij betekent dit:
dat we elkaar niet hoeven te vertellen hoe diep de ellende en het verdriet zijn. Maar hoe ellendig de omstandigheden ook zijn, wees je altijd
bewust van alles wat je óók hebt om dankbaar voor te zijn. In deze tijd
moet ik daar extra aan denken. We zijn uit het lood geslagen omdat
we ervaren dat het leven niet maakbaar is. We hebben geen idee wat
er in de nabije toekomst gaat gebeuren, dat bepaalt het virus en niet
wij. We zijn het gezag over ons leven kwijt. Dat is heel ontwrichtend.
Je zegeningen tellen betekent niet dat je geen oog moet hebben voor
de ellende. Je kunt immers niet doen alsof het er niet is. Je zegeningen
 tellen is juist dat je de donkerte, het verdriet recht in de ogen kijkt.
Niet als een manier om te sussen, maar als een manier om de kracht te
vinden om het verdriet en de pijn, de dood en de economische ellende
te aanvaarden en er binnen de huidige context het beste van te maken. Hoe uitzichtloos je situatie ook is, je kunt op zoek gaan naar goede dingen, hoe klein ook. Het is goed om elke dag weer even bewust
op zoek te gaan naar datgene waar je dankbaar voor kunt zijn. Dat relativeert je eigen positie en het relateert je aan andere mensen. Soms
moet je heel hard denken om de zegeningen te vinden. Het gaat namelijk niet vanzelf, zeker nu niet. Maar het is een goede oefening, de goede dingen te zoeken en daaruit de kracht te vinden om boven alle
lijden uit te stijgen. Daar kan iets van God gebeuren. Tel je zegeningen,
één voor één, zongen we laatst in de dienst, konta tur bo bendishonnan, nombra nan.

Even voorstellen…
Ds. Jacob Kikkert
Met Pinksteren zijn Arend Strampel en Harold Rudolph in een feestelijke dienst bevestigd als ouderlingen van de wijkgemeente Fortkerk. In
de ruimte van deze VPG Nieuws stelt Arend zich voor. Hij is al vele
jaren zeer gelukkig getrouwd met Barbara en zij wonen sinds 2016 met
de kinderen Demi (22), Yannick (20) en Milan (16) in Cas Grandi en
hebben met ‘Villa Topzicht’ een eigen kleinschalig resort waar gasten
een hartelijk welkom worden bereid. Arend is geboren en getogen nabij het gemoedelijke en historisch stadje Ommen in het Vechtdal. Als
middelste van zeven kinderen groeide Arend op, op de boerderij van
zijn ouders. Zondags ging het gezin naar de monumentale Nederlands
Hervormde kerk. Hij bewaart daar goede herinneringen aan. Na eerst
de boerderij van zijn ouders te hebben overgenomen, kwam daar na
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veertien jaar een einde aan. Mede als gevolg van de toenemende regelgeving die het renderen van de boerderij zonder grote investeringen
moeilijk maakte. Een tweede liefde kwam er voor in de plaats: de combinatie van techniek en voertuigen van pakweg 50 ton. Als kleine jongen was hij al gepassioneerd door grote vrachtwagencombinaties, zo
zelfs dat hij als jongen van goed tien jaar aan het geluid kon horen welk
merk vrachtwagen over de weg langs het ouderlijk huis reed. Na de
boerderij was Arend gedurende veertien jaar vrachtwagenchauffeur
ook in de agrarische sector. Maar de korte zomers en weinig zonuren
in Nederland deed Arend en zijn huidige vrouw en haar kinderen verlangen naar warmere oorden. En zo zijn ze geëmigreerd naar Curaçao
en bouwden 'Villa Topzicht' op. Arend: “We hebben ons goed hebben
voorbereid op deze stap. Het past bij mij om zoveel mogelijk risico’s
proberen uit te sluiten. We zijn dan ook biddend hierheen gekomen en
hebben bevestiging ervaren bij iedere stap die we maakten om te emigreren. En nu wonen we op een heel mooie plek. Daar zijn we enorm
dankbaar voor.” Zoals velen in de toeristische sector betekende de
coronacrisis ook hier dat gasten niet meer konden komen. Het is geen
gemakkelijke tijd. “Maar”, zegt Arend, “het is bijzonder om te mogen
ervaren dat als een deur dichtgaat, er ergens weer een raam open gaat.
In onze situatie deed zich de kans voor om een hondenwasbedrijf te
starten.” Daarnaast wordt Arend regelmatig gevraagd voor verschillende klussen. En niet te vergeten is hij ook inmiddels een onmisbare
schakel bij veel technische en praktische zaken in de Fortkerk.

9

Online diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
Uw trouw, o Heer' en 'Ga met God en Hij zal met je zijn’. Het zijn liederen die me dikwijls zo raken dat ik ze nauwelijks mee kan zingen vanwege een brok in mijn keel. Dat is wel bijzonder, want ‘de Strampels’
zijn van huis uit niet zo emotioneel. Het is vooral door de verbondenheid die ik op dat moment ervaar.”
Welk boek ben je aan het lezen en wat vind je ervan?
“Op dit moment lees ik 'Strijders voor God'. Het beschrijft heel beeldend de levens van Mozes, Aaron, Kaleb, Jonatan, Amos en Silas, en
volgt nauwgezet het Bijbelverhaal. Ik vind het een indrukwekkend boek
en wat mij erin raakt is de moed en het vertrouwen van deze mannen
die in het boek worden beschreven. Toevallig is het een boek dat raakt
aan het geloof. Maar ik lees ook boeken die daar niet over gaan.”

Wat betekent het woord ‘protestants’ voor u?
Het doet mij denken aan de stellingen die Luther openbaar maakte en
waarmee hij zich als protestant profileerde. "Voor mijn ouders was dit
heel duidelijk en belangrijk, zij behoorden tot de Hervormde Kerk. Ikzelf heb altijd al wat moeite gehad met al die verschillende hokjes waarin we mensen plaatsen”, zegt Arend. “Het belangrijkste is voor mij dat
we Christus als verlosser zien. Ik zie ons liever onder een grote paraplu genoemd: Christenen!”
Welk Bijbelse figuur zou je voor een dag willen zijn?
"Het eerste dat bij mij opkwam is: Jezus. Misschien zeggen mensen wel,
‘zo die durft’. Maar toen ik er opnieuw over nadacht, iedereen probeert toch als Jezus te leven? Zou het niet geweldig zijn om dat voor 1
dag te kunnen meemaken; hoe Jezus voelt, leert, vergeeft en omgaat
met mensen en situaties? Vanuit je geloof probeert iedereen waarschijnlijk iedere dag een beetje meer op Jezus te lijken.”
Wie is voor jou een hedendaagse profeet?
“Dan denk ik aan Joyce Meyer. Als je haar niet kent, google eens op
haar of zoek op youtube! Ik vind het fascinerend hoe zij de Bijbelse
boodschap kan toepassen in onze tijd en in het dagelijks leven en hoe
ze dat relateert aan haar persoonlijk leven dat, zoals van ieder ander,
niet altijd niet over rozen gaat." De televisie uitzendingen van Joyce
Meyer en haar nieuwsbrief elke dag met een Bijbelstudie om het geloof
te versterken en te bemoedigen zijn voor Arend mede een bron van
inspiratie.
Waarover werd je voor het laatst echt kwaad?
“Echte uitschieters in kwaad worden heb ik gelukkig niet zozeer meer.
Mijn grootste boosheid, ergernissen gaan denk ik over de twijfelachtige
inzet van mensen in de politiek. En wanneer ik onrecht ervaar, daar kan
ik slecht tegen.”
Waar bidt je om/voor?
“Dat is verschillend, afhankelijk van wat je meemaakt of waarop je
hoopt. Maar ik bid veel voor mijn gezin, onze (eenheid in de) kerk,
voor wijsheid voor onze overheid, voor zieken en minder bedeelden.
Voor mezelf bid ik vooral om te mogen groeien in geloof, hoop en liefde.”
Welk lied ontroert je?
“Dat is een lastig te beantwoorden vraag, er zijn meerdere liederen
ontroerend. De situatie is vaak medebepalend voor de emotie van dat
moment. Maar om wat te noemen: liederen als 'Abba Vader', 'Groot is

Waar mogen we je midden in de nacht voor wakker maken?
“Een Frozen cappuccino! Dat hebben we hier ontdekt, en dat is ook
ons ultieme uitje: een frozen cappuccino, met je blote voeten in het
zand en uitkijken over de azuurblauwe zee.”

In Memoriam
Lucrecia (Luc) Johanns-van Brummelen
Ds. Jacob Kikkert
Op dinsdag 7 juli hebben wij in El Senorial, te midden van haar kinderen, kleinkinderen, familie vrienden en gemeenteleden afscheid genomen van onze zuster Luc Johanns: Lucretia Antoinette Johanns-van
Brummelen, zoals zij voluit heette. Luc bereikte de gezegende leeftijd
van 85 jaar. Als geloofsgemeenschap delen we in het verdriet om het
afscheid maar ook in de dankbaarheid voor wat zij voor haar dierbaren
en voor ons heeft betekent.
De laatste maanden verbleef Luc in Arco Cavent. Zij en wij wisten inmiddels dat ze niet meer beter zou worden. Tijdens het bezoek dat ik
haar vorige maand bracht, was psalm 23 een van de laatste Bijbelwoorden die ik toen met haar las. Een Psalm die begint met het bekende 'De
HEER is mijn herder’. Het is een bedevaartpsalm, een lied voor
onderweg. Op onze levensweg kunnen allerlei barrières op ons afkomen. We kunnen struikelen, ten einde raad zijn. Wees er maar gerust
van overtuigd, is het antwoord van de psalm, wat er ook gebeurt,
God, de Bron van alles wat is en zal zijn, zal je bewaren. Woorden van
dit intense geloofsvertrouwen stonden ook boven de rouwaankondiging (ps 31): "U God, bent mijn rots, mijn vesting, gij zult mij leiden”.
Vervolg op pagina 10
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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)
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Wijknieuws Emmakerk
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
Tegen de tijd dat u dit leest, is augustus al weer voorbij. Het wordt
langzaam maar zeker herfst in de noordelijke halfrond. Niet dat we daar
hier veel van merken op Curaçao. Hier is het gewoon orkaanseizoen.
Als het herfst wordt, moest ik vaak denken aan Romeinen 8. Dit prachtige hoofdstuk begint met een verwijzing naar de redding door Christus.
Vers 1: “Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.” Dit is eigenlijk een heel korte samenvatting van hoofdstuk 1-7.
Daar gaat het om de zonde, de reden waarom we geen hoop hebben
buiten Christus om. Het gaat ook om de redding door Christus, en ons
eigen onvermogen om te leven zoals Hij dat wil. In hoofdstuk 8 wordt
duidelijk hoe zo een nieuw leven dan wel mogelijk wordt – door de
Heilige Geest.

Een zucht van barensweeën.

Wanneer de Heilige Geest in ons woont, worden we van binnen uit
veranderd. We leren een nieuw karakter te ontwikkelen. Je persoonlijkheid staat vast, maar je karakter is iets waaraan we samen met God
kunnen gaan bouwen. Dat noemt de Bijbel de vrucht van de Geest. We
ontvangen een nieuw leven, waar we niet meer als slaven in angst leven,
maar in vrijmoedigheid als kinderen van God kunnen bloeien en groeien
(vers 15). Zo een nieuw leven is voor een Christen erg moeilijk. Het
komt niet vanzelf. Vooral ook omdat onze wereld wordt gekenmerkt
door lijden en dood. Dit hebben we de afgelopen tijd weer ervaren in
de wereld en op ons eigen eiland. Vers 18 zegt het zo: “Ik ben ervan
overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de
luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.” Het lijden van
deze tijd maakt het zo moeilijk. We hebben wel hoop op iets veel beters, maar het lijden blijft zwaar. Kijk maar op het nieuws, wat er allemaal voor ellende is in de wereld om ons heen. En wanneer we denken
aan ons eigen situatie, is er ook heel veel om over te zuchten. Zuchten
is eigenlijk kenmerkend van de wereld en van ons leven. Ook al worden
de zuchten soms verdreven door een moment van vrolijkheid en dankbaarheid, het zuchten blijft een onlosmakelijk deel van ons bestaan.

Hiermee wens ik iedereen een gezegende maand toe!

Daar gaat vers 18-30 over. Als je dit gedeelte leest, valt op dat er drie
zuchtenden zijn. De schepping, wij zelf en de Geest. Ik wil het alleen
hebben over de eerste. Vers 22: “Wij weten dat de hele schepping nog
altijd als in barensweeën zucht en lijdt.” De schepping zucht omdat het
prooi is aan zinloosheid. De zinloosheid bestaat erin dat de bladeren
groeien, en weer doodgaan en wegwaaien. Er is sterven. Er is elk jaar
weer doodgaan, om elke jaar weer opnieuw op te staan en te beginnen
in de lente. Herfst is één grote kosmische zucht van de schepping waarin ze vraagt: Wanneer eindigt dit zinloos bestaan?
Wel heeft de schepping hoop gekregen toen Jezus kwam om de mensen
te redden die in Hem geloven. De hoop op een eeuwige lente wanneer
bekend gemaakt wordt wie Gods kinderen zijn (vers 20-21). Dan komt
een tijd zonder zinloosheid, zonder vergankelijkheid. Een tijd waarin
groei betekenis heeft, en niet in de herfst wordt stilgelegd. Daarom is
de zucht van herfst niet een zucht van wanhoop, maar van verlangen.

Misschien moet je nu in je leven ook zuchten. Misschien wegens ziekte,
ouderdom, eenzaamheid, verslaving, emotionele pijn, afwijzing, bezorgdheid of welke andere reden ook. Wanneer je deze maanden de
wind hoort zuchten, zucht dan gerust mee. Want de wind geeft geen
zucht van wanhoop, maar van hoop. Jezus is immers al gekomen! Hij
komt zeker weer om alles nieuw te maken. Zucht met hoop…
Dit is ons gebed voor mensen die het moeilijk hebben. We denken aan
mensen die geen hoop hebben. Laten ze nooit zuchten zonder gedragen te zijn door onze gebeden.

Vervolg van pagina 9
In Memoriam Luc Johanns-van Brummelen
We zien dat terug in haar leven. Je leven leven in vertrouwen op God
als herder en als gids, met de gaven van haar hart en handen, met de
liefde die je kunt geven en ontvangen. Zó heeft Luc handen en voeten
gegeven aan vertrouwen liefde, gastvrijheid, zorgzaamheid en dankbaarheid.
En zó mogen haar we blijven herinneren. Naast wie en hoe zij was. Als
jonge vrouw, uit een wat groot gezin in Paramaribo, naar Curaçao gekomen, met de handschoen getrouwd met haar Leo. De kerkelijke huwelijkszegening vond vervolgens plaats in de Fortkerk. Leo Johanns
werkte als boekhoudkundige eerst bij Shell, en later de MCB. Luc werd
lerares handenarbeid, op fantastische wijze en met veel humor, vertelde mij iemand, die met haar de opleiding had gedaan. Ze was geliefd.
Voormalige leerlingen begroetten haar hartelijk als zij haar tegenkwamen. Niet zelden wist ze dan nog de naam. En als ze daar niet op kon
komen dan kon ze daar met haar eigen humor wel een draai aan geven.
Mensen genoten van haar humor en spontaniteit. Ze was goedlachs.
Maar ze nam ook geen blad voor de mond en kon, als dingen te dichtbij
kwamen, ook wel wat afstandelijk worden. Ze werd gezegend met drie
dochters. Het huis en gezin in Emmastad was gastvrij en liefdevol. Anderen werden er letterlijk ‘kind aan huis’. En ervoeren haar
zorgzaamheid en aandacht in die kleine aandachtmomenten. Zij en haar
man waren beiden waren actief betrokken bij de Emmakerk: Luc zong
bijvoorbeeld in het toenmalige Fort-Emkoor. Later zagen we haar vaak
in de Fortkerk.
Het overlijden van Leo, doofde haar levenslust. Ze kwam in Zeelandia
te wonen, ze heeft zich er om de één of andere reden nooit helemaal
thuis kunnen voelen. Maar gelukkig waren er veel lieve mensen om
haar heen; buren die veel voor haar deden, en boodschappen haalden.
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Haar gezondheid gaf uiteindelijk zorgen en maakte dat zij beter thuis
zou zijn in Arco Cavent. In het begin had ze het er moeilijk. Maar uiteindelijk was ze dankbaar, vertelde ze, voor dit plekje in de laatste
maanden van haar leven: de liefde die ze ontving, voortreffelijke zorg,
bijzondere gesprekken. En voor haar gevoel was ze nooit alleen. Naast
de zorgzame aandacht van de mensen om haar heen, was er datgene
dat je diep van binnen voelt: de liefde van Christus, bron van licht, een
kracht die sterker is dan de dood. Liefde die ook over de grens van
dood en leven met ons meegaat. Verbindingen die blijven bestaan, wat
ons troost een leven lang, en daarboven uit. Als we terugkeren naar
onze Schepper, zullen we dan ook voorgoed thuiskomen bij God. In
die overtuiging leefde Luc Johanns, in die overtuiging is zij ook gestorven.
In het afscheid vierden we haar leven, om alles wat goed is geweest,
en waarin God iets van zijn gelaat heeft getoond. Wij zijn dankbaar
daarvoor. Al doet loslaten ook pijn. Alsof we bij het verlies van een
geliefd en dierbaar mens iets van onszelf verliezen. We bidden haar
dierbaren kracht toe om dit te dragen, en om getroost te worden
door de liefdevolle herinneringen. Nu is zij geborgen in Gods hand,
moge zij rusten in vrede, de woorden van de apostel Paulus indachtig:
‘hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren’ .

From the pen of a Deacon
Zr. Suyen Marion
Does it feel like everything that can go wrong will go wrong as we
grow older? Please don’t experience it like that!
Think of it as “The Best is yet to arrive.”
Psalm 90:12. Teach us to number our days, that we may gain a heart of
wisdom.
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"Niet alleen het schakelen naar online kerkdiensten was voor ouderen
lastig. Zij vonden het overschakelen van online behandelingen over het
algemeen ook lastiger. Ook zien we dat ouderen ergens huiverig zijn
voor het heropenen van de kerk. De oudere generatie heeft toch zoiets: 'Laat eerst de jonge generatie maar gaan.' Ik denk dat ouderen een
stukje angst zullen behouden. Vooral oudere kerkgebouwen zijn lastig
te ventileren. Terwijl juist voor de oudere generatie kerkgang zo'n belangrijk onderdeel sociale leven en routine.".
Welke adviezen geef je om met het missen van de kerk om te
gaan?
"We geven het advies om proactief te zijn en, al dan niet digitaal, contact te zoeken. Je kan heel creatief zijn in hoe je wel contact aangaat. Je
kan bijvoorbeeld buiten gaan zitten, vanaf het balkon even een praatje
maken of vanachter het raam bezoek te ontvangen. Zo kan je toch in
contact blijven."
"Als ik kijk naar mijn eigen ouders hebben zij zich niet heel erg alleen of
geïsoleerd gevoeld. Zij zijn erg handig online, maar je ziet ook ouderen
die kwetsbaarder zijn. Zij kunnen soms niet eens een iPad vasthouden.
Deze kwetsbare ouderen hebben hulp nodig, maar op afstand is dit erg
lastig. Wie helpt hen? En wanneer vraag je als oudere zelf om hulp? Het
is dan ook goed dat kerken hierin proactief zijn en navragen of ouderen
hulp nodig hebben."
Maartje Timmerman-van Kooten is afgestudeerd in de klinische en gezondheidspsychologie en is verantwoordelijk voor de drie vestigingen van Brouwer
Psychologen. De christelijke praktijk biedt hulp vanuit Ridderkerk, Barneveld
en Geldermalsen. Maartje woont met haar man en drie kinderen in Apeldoorn. Ze woonde en werkte vijf jaar in China en is sinds een paar jaar terug
in Nederland.
Bron: Christelijk Informatie Platform CIP.nl
27 augustus 2020 door Nienke Alblas

Of course the truth is everyone ages, and there is nothing you can do
to stop it, except die, of course. So why not advance into aging? Accept
it and appreciate the wisdom that aging brings! Appreciate that there
are some things that the young have to deal with that are no longer
issues for older people. There are some good things about growing
older! Please do yourself a favor and focus on those!
Proverbs 3:5-6
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.
In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight.
Vervolg van pagina 5
"Vingerbewegingen zijn via beeldbellen goed te volgen. Daarnaast maken we bij digitale EMDR extra geluiden of laten we bijvoorbeeld mensen trauma-gerelateerde woorden spellen. Tot nu toe werkt de online
therapie goed en zijn zowel de reacties als de resultaten positief. Sommige cliënten geven aan dat ze de digitale therapie zelfs prettiger vinden en onze therapeuten vinden het ook heel fijn dat ze nu naar online
kunnen schakelen als dat in een situatie beter uitkomt. We hebben er
nu ook voor gekozen om standaard digitale behandelingen aan te bieden naast de gewone therapie, dit is een heel concreet voorbeeld van
hoe het geforceerd verlaten van je comfortzone kan leiden tot groei."
Vooral ouderen geven aan dat zij de kerk erg missen in de
coronatijd. Waarom heeft het beperken van kerkelijke samenkomsten zo’n groot effect op hen?
"Voor ouderen is naar de kerk gaan, naast de geestelijke verrijking,
een deel van hun sociale structuur. Je kan hier anderen ontmoeten en
gesprekken aanknopen. Gezinnen hebben meer het contact met elkaar. Voor ouderen is het lastiger om naar de online wereld om te
schakelen. Ze zijn minder mediawijs. Daarnaast denk ik dat mensen
fysiek contact minder makkelijk vervangen voor online contact."

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.
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Ebenezer Continued from page 7
Upon my return to Curacao in 1981 I became active in the Church
under Rev. Dr. Neville Smith and remained actively involved under
Rev. H. van der Steen and Rev. Olaf Haasnoot until early 1991 when I
retired from Government and returned to St. Maarten to take on a
new job in the private sector. It’s not before 2006 during the tenure of
the former Rev. Leander Warren and encouraged by Sisters Audrey
Warren and Margerie Mathew I became actively involved again. In 2007
I was invited to join the church board an shortly thereafter I became
secretary of the board until January 2013 when I was appointed as
chairman of the board until stepping down at my request on July 2020.
The Ebenezer Men’s Fellowship was reactivated under the former Rev.
Leander Warren in 2007 and I was appointed as secretary, fulfilling this
position since then. It was a great pleasure serving the Church during
all these years and wish to thank the former Pastor Leander Warren,
our present Interim Pastor, Sister Yvonne Isidora Gumbs, the Executive board, the board members and the entire Ebenezer congregation
for the confidence shown in me. Thank you for your trust!
Bro. Ralph James – Current Chairman
Tell us a little about yourself.

nomic development, education, social development (e.g. social housing),
infrastructure, tourism, agriculture etc. During my entire professional
life my main focus was consistently directed towards improving the lives
of especially the less fortunate in our society and creating perspective
for their future as being part of our community. This was my greatest
passion not only during my entire tenure with government but also with
my involvement in social and cultural activities. This remains to be the
case up to today.
When did you join the Church?
Initially my activities in the Ebenezer Church were centered on my
function as president of the Ebenezer Men’s Fellowship (EMF). The aim
of the EMF is to improve the quality of life of socially disadvantaged
people in our society. This goal is achieved partially through direct commitment and financial support from the EMF members themselves and
partially through various groups that are active in the Ebenezer Church.
Through donations from the business sector, various projects are financed, such as home improvement projects, especially in New Nederland and surroundings, purchase of kitchen equipment, uniforms for
school-going children, articles for retirement homes, sports equipment
for children, etc. etc. The EMF members lead a Service at the Ebenezer
Church four times a year. I have been attending the Ebenezer Church
since 1980 and officially joined the United Protestant Church on April
12th 2012. This took place during a Praise & Worship Service held in the
Ebenezer Church, thereby expanding my involvement in Church work.
From February 2016 until March 2020 I held the position of preses
(president) of the United Protestant Church of Curaçao. During my
tenure I was able, together with my fellow Board members, to carry
out and initiate a number of initiatives, one being reviewing the Church
Constitution and also revisiting the legal status of the UPC.
What do you like about the Ebenezer Church?
I consider the Ebenezer Church as a real community Church in the
sense that many of its members live at walking distance from the
Church. The Church through its outreach programs has close ties with
inhabitants (young and old) living in the same area and also organizations which are active in the neighborhood (such as Fundashon Hala Kanoa). Church members experience being part of the Church as being
part of an extended family.

Bro. Ralph James receiving the chairman’s hammer
I was born and grew up in Aruba. The strong Christian beliefs instilled
in me by my parents would have a major impact, especially with regard
to the values and norms based on the Bible that guided me throughout
my life. The lives of both of my parents reflected the embodiment of
the principles of serving selflessly and with humility. These beliefs
shaped and gave contents to my life and also influenced my outlook on
society. After having completed my education on Aruba I pursued my
studies in the Netherlands where I studied Architectural/Building Engineering at a Technical College for Higher Education and Urban Planning at the Technical University in Delft. Following my graduation, I
entered the service of the then Central Government of The Netherlands Antilles. After having worked for over 31 years, the last 22 years
as Director of the Department of Development Cooperation and also
as Acting Territorial Officer of the European Development Fund in the
N.A. I retired from Government service in 2010. When travelling I
enjoy visiting historical sites with a rich architectural history. I love listening to especially Gospel music and reading. But most of all I enjoy
family time.
How would you describe yourself and what motivates you?
Having spent my entire professional life in government service, I was
very privileged to have been afforded the opportunity to contribute
towards the development of all the islands of the former Netherlands
Antilles, including Aruba up to 1986. I was able, along with a very dedicated team of Antillean professionals to execute projects and programs which covered a broad spectrum of policy areas such as eco-

What are the strengths of the Church?
Ebenezer Church radiates warmth and makes its members as well as its
visitors feel very much at home. Ebenezer lives up to the meaning of its
name, the Church rejects no one, but opens its doors to one and all.
No one is turned away. An important strength of the Ebenezer Church
is that up to today the offspring of many of the early Ebenezer families
are still very much active in the Church, occupying prominent positions
in the Church.
What are the weaknesses of the Church?
The changing social demographics of the Curaçao population is also impacting the make-up of the congregation of the Ebenezer Church. As
many other Churches, Ebenezer Church is also experiencing an aging of
its congregation. Many of our young members leave the island to further their studies abroad and subsequently pursue a professional career
off-island. I do not see this necessarily as a weakness but I consider this
more of a challenge and also as an opportunity for the Church to refocus on how best, going forward, to carry out our basic Mission here on
Curaçao. Over time the composition of the congregation might be subjected to change, but the Mission and Message remain very much the
same.
How do you see the development of the Ebenezer Church
now?
At this moment the Ebenezer Church is doing pretty good. Church attendance, in spite of the COVID-19 related situation, remains at a reasonable level. I think it is fair to say that the COVID-19 pandemic does
not have any negative impact on the enthusiasm of our members in
search of hearing the Word of God, be it in person in Church on Sun-
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Ebenezer Men’s Fellowship
days or via live streaming. The role and the participation of especially
the young adults in our Church is of vital importance. As a Church
Board we applaud our youngsters who every Sunday present lively and
most inspiring Praise & Worship songs during our Services. The various Church auxiliaries remain essential elements in the structure of
the Church and as such assist the Church in carrying out its Mission.
What can we do to improve the Church?
I believe that we should continue our efforts of involving our members
as much as possible in the work of the Church. This will lead to further
enhancement of the support of the Church’s Vision and Mission. This
does not necessarily imply for example that one should be on a
Church Board or part of an UPC Auxiliary. As it is written, we are all
gifted by God with specific talents which we are to use wisely to carry
out our designated part of the Mission which he has been entrusted
upon us as a Church. See Romans 12:4 -”For as in one body we have
many members, and the members do not all have the same function.” Their
always will remain much work that needs to be done in God’s vineyard.
What are your main targets as chairman of the Church?
I would like to see a transition of the Church leadership to the next
generation. This requires encouraging our young adults to feel called
and committed take up leadership positions under the guidance of
those with the necessary experience, knowledge and wisdom.
Since the departure of Rev. Leander Warren, a Search Committee has
been searching for a replacement. The position of the Board is that this
process should pursued prudently. The Board is exceptionally grateful
to our very own sis. Yvonne Isidora-Gumbs for fulfilling the function of
Interim Pastor in such an inspiring way. She has been doing a fantastic
job and has gained even more admiration and respect in and outside
the Ebenezer Church.
Another matter which necessitates the full attention of the Local
Board is the process which should lead to a new legal structure of the
United Protestant Church. The position of the Local Board is that the
Ebenezer Church should remain part of the UPC, but that this should
be based on a common Protestant Doctrine whereby each Church
District is granted adequate space as to be able to express their own
interpretation of this Doctrine. The Local Board has decided that it will
incorporate a foundation which will be entrusted with carrying out
several activities of the Ebenezer Church. We as Ebenezer Church attach great value to giving optimal substance to the expression “Unity in
Diversity” in the UPC. This means working together where this is most
efficient and effective for the three District Churches and acting autonomously where this benefits the identity of the individual Church Districts.
How and where do you see the Church in the next 5 years?
I would like to look beyond five years. I envisage 10 to 15 years from
now an Ebenezer Church that is very vibrant. I see a Church where
older folks and our young adults jointly constitute the leadership of our
Church, combining experience and tradition with new ideas and new
ways of Worshipping. I see a Church where the offspring of the founding fathers and the original members of our Church worship side by
side with former immigrants and persons of other nationalities. In a
short, I see a Church that caters to the spiritual needs of and brings
the Message of Hope and Salvation to a future congregation.
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What would you like to say to all our members?
Where possible get more involved in the work of the Church. Your
talents are a gift from God. How you put these talents to use is your
gift back to God. We read in Romans 12:6-8 – “Having gifts that differ
according to the grace given to us, let us use them: if prophecy, in proportion
to our faith; if service, in our serving; the one who teaches, in his teaching;
the one who exhorts, in his exhortation; the one who contributes, in generosity; the one who leads, with zeal; the one who does acts of mercy, with cheerfulness.” Remember, the Church is not just a building with benches,
chandeliers, rostrum etc. We ARE the Church. May God richly Bless
the Ebenezer Congregation.
In closing
I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude
to my predecessor bro. Desta Nisbeth. We all consider bro. Desta,
who is highly respected in and outside of the Ebenezer Church, as a
very good example of what it means to be a true servant leader. Bro.
Desta served many years with humility and distinction as president of
the Ebenezer Local Board. The Board wishes bro. Desta all best in the
coming years and also would like to thank him for remaining readily
available to assist and advise our Church whenever possible.

Ebenezer Church Board with Sis. Audrey Warren, March 2019

The Thursdays in Black campaign for a world free from
rape and violence has been intensified in Namibia, bringing awareness of the heightened risk of violence against
women and children during the COVID-19 lockdown.
20 August 2020
In conjunction with Thursdays in Black, religious leaders in Namibia
have helped lead the “White Ribbon campaign in Namibia”, with support from the World Council of Churches Ecumenical HIV and AIDS
Initiatives and Advocacy programme in Southern Africa.
Namibia, which was already experiencing high incidences of violence
against women prior to the lockdown, has seen more cases being reported. The White Ribbon campaign, in partnership with churches in
Namibia, has redoubled efforts to generate awareness of
sexual and genderbased violence, and
to respond to the
challenge.
Through
weekly
radio programmes
and videos on social
media, the campaign has been
reaching adolescents and youth
from
various
churches.
Feedback from men
has been particularly significant, as they
acknowledge their
Vervolg op pagina 14
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Vervolg van pagina 12
role in the increasing incidences of violence against women. “Staying at
home is difficult for men, who have traditionally been socialised to go
out,” says Brother Charles Simakumba, social community mobilization
director of the White Ribbon campaign. The campaign aims to engage
men and boys in order to transform their attitudes towards women
and girls. The security services sector in Namibia has also embraced
the Thursdays in Black campaign.
According to Pastor Monica Awene of Gospel Mission Church, the
White Ribbon and Thursdays in Black campaigns are quite strategic
through use of the radio. Awene explained that, by using media platforms that are accessible to the majority of citizens and collaborating
with local religious leaders, the White Ribbon campaign is contributing
to the struggle against sexual and gender-based violence.
“Most campaigns are limited to urban areas, but through the radio,
they have been able to take the message deep into the rural areas,” she
said.
© 2020 World Council of Churches

'History and memory' connect with Korean
reconciliation process, say churches
17 August 2020

Practical steps to remove threat
In the introduction, Rev. Prof. Dr Ioan Sauca, WCC interim general
secretary, urges Christians to take bold new steps for peace. "It is time
to find ways of taking real practical steps toward removing the permanent threat of war, toward peaceful coexistence on the Korean Peninsula, and ultimately toward reunification of the long-divided Korean
people," he writes.
The book notes, “People in the North and South have become antagonistic strangers toward each other, deeply distorted by a Cold War
consciousness and culture. As result the Korean Peninsula has now
been sunk into the quagmire of the global military industrial complex of
mass destruction on an apocalyptic scale.”
South African church leader Rev. Frank Chikane, moderator of the
WCC Commission of the Churches
on International Affairs, says in the book, “It is important to recognize
that places like the Korean Peninsula are victims of history, of the geopolitics of the world and different interests that have nothing to do
with the interests of Koreans both in the North and South.
“If the global players continue to pursue their interests at the expense
of the Koreans in the peninsula, we must support the Koreans to agree
on their own peace agreement, ending the war between them,” he said.
Following an ecumenical consultation initiated by the WCC in Tozanso,
Japan, in 1984, the ecumenical movement has played an important role
through prayer, cooperation for reconciliation, dialogue, and peaceful
reunification.

The war that erupted on the Korean Peninsula 70 years ago
to divide Korea has yet to end, so more prayers and discussion are needed to raise awareness for the path to reconciliation and peaceful coexistence in the divided nation, churches
believe.
On 14 August, the World Council of Churches (WCC) published The
Light of Peace: Churches in Solidarity with the Korean Peninsula, a collection
of resources that member churches can use to recognize 70 years of
unresolved conflict on the Korean Peninsula.
It notes that, “The division of Korea was followed by the Korean War.
Some of the soldiers who served are still alive.”
"History, memory, and narrative are all interconnected with distinctive
dimensions, involving a context-bound hermeneutical journey of the
processes and events that have occurred for a people over an extended period," said Rev. Dr Hong-Jung Lee, general secretary of the National Council of Churches in Korea.
Reconciliation and peaceful coexistence
"As peacemakers, we remember and interpret the period as a period
of enhancing the people's capacity for healing, reconciliation, and
peaceful coexistence."
In the book’s preface, Rev. Dr Sang Chang, WCC Asia president, reflects that it is time for the Korean Peninsula to embrace the life of
reconciliation and unification.
"This book traces the 70 years of modern Korean history, offering historical and geopolitical background on the division of Korea," writes
Chang. She says this includes, "the spiritual and theological meanings of
the global ecumenical initiatives for the peace and reunification on the
Korean Peninsula."
"Each chapter will foster an awareness of the pain and suffering caused
by the 70 years of Korean War, enlivened by personal stories, interviews, and prayers, beginning with a spiritual reflection that serves as a
theological introduction to the chapter."
The Korean War was fought from 1950 to 1953, but fighting ceased
only with an armistice, and a peace treaty is yet to be signed. At least
three million people are thought to have died in the fighting and families were wrenched apart by the division of the country.
Lee asked for continued prayers to arrive at a final peaceful settlement
on the Korean Peninsula. "We are trying to develop a people's hermeneutics of peace so that we may testify God's sovereignty of history:
we confess that God will recreate a healed and reconciled Korean
Peninsula with the fullness of life for all."

Peace convocation and march at the DMZ between the North and
South Koreas. Photo: Presbyterian Church in the Republic of Korea,
2020.
From 1 March to 15 August 2020, the WCC, together with the National Council of Churches in Korea, has been observing a Global Prayer
Campaign, "We Pray, Peace Now, End the War." As part of the campaign, the WCC has been sharing prayers and stories commemorating
70 years since the start of the Korean War, inviting churches worldwide to join in prayers for Korea.
The Light of Peace will be translated it into Korean by the National
Council of Churches in Korea.
© 2020 World Council of Churches
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Amerikaanse pastor is klaar met
hippe kerkcultuur: "Cool christendom verkopen werkt niet"
Brett McCracken schreef tien jaar geleden het boek:
'Hipster Christianity: When Church and Cool Collide', over
de gevaren van een (té) hippe kerk. Hij blikt bij
de Gospel Coalition terug op het afgelopen decennium
waarin hij zijn angst voor de veroudering van het concept 'hipsterkerk' bewaarheid heeft zien worden.
"Aan het begin van de twingste eeuw werd 'relevantie' het meest
gebruikte woordje in het Westers evangelisch christendom. Een
nieuw gevoel van urgentie om manieren te vinden die het evangelie aantrekkelijker zouden maken voor de nieuwe generatie.
Veel jongeren stroomden de kerk uit en pastors, kerkleiders en
christelijke 'influencers' probeerden het geloof opnieuw vorm te
geven. Het was het begin van een tijdperk waarin Relevant magazine het levenslicht zag en mannen als Donald Miller en Rob Bell
zich presenteerden als een soort evangelische Steve Jobs. Het
was het moment waarop skinny jeans, baarden en tattoo's het
officieuze uniform van een voorganger werden. Het was een op
menselijke relaties gerichte poging om een minder streng, cultuurvriendelijk, geloof te promoten dat ver van de stoffige oude
religie van je grootouders afstond.
Mijn boek van tien jaar geleden bewijst nu het punt dat ik wilde
maken. Een kerk die gefocust is op relevantie zaait het zaad voor
zijn eigen veroudering. In plaats van het geloof te redden of te
doen herleven zorgt hipstergeloof ervoor dat het zich verlaagt
tot het niveau van consumentisme, zo vergankelijk als de laatste
mode. Ik zal je vertellen waarom. Relevantie nastreven is vermoeiend en niet duurzaam. Deze gedachtegang gaat ervanuit dat
niemand naar ons zal luisteren als we niet luid en scherp zijn.
Niemand neemt ons serieus als we niet mee kunnen praten in
de huidige cultuur. Maar dit gaat voorbij aan waar het christendom juist zo mee afrekend: vergankelijkheid. De zaken van christendom zijn van eeuwigheidswaarde. Echte relevantie blijft.
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geeft, wordt hij zelf beïnvloed door die cultuur. Natuurlijk is het
belangrijk om je te verdiepen in een cultuur. Je moet die cultuur
begrijpen, diagnosticeren en bepaalde aspecten ervan waarderen.
Maar wees niet naïef voor de risico's die zo'n cultuur met zich
meebrengt (ik spreek vanuit ervaring). De vormende kracht van
onze meer en meer gesculariseerde en digitale cultuur moet je
niet onderschatten.

Een hippe priester
'Cool christendom' verkopen werkt niet. Het kan verleidelijk zijn
voor voorgangers om nieuwigheden en trucs toe te passen om
de aandacht van potentiële kerkgangers te trekken. Maar vergeet
niet dat dit niet het geloof dat Jezus ons gegeven heeft weerspiegelt, het niet transformerend of duurzaam zal zijn. Misschien
moeten we terug naar de basis, naar de stille kracht van
standvastig christendom. Aantrekkelijker dan welke bekende
hippe pastor dan ook is een kerk die stabiel, toegewijd en met de
voeten in de klei staat."
Bron: CIP.nl
28 augustus 2020 door Brett McCracken

Een kerk die vandaag hip is voor twintigers blijkt volgend jaar
oud nieuws. Veel bekende namen van tien jaar geleden die grote
megakerken stichten zijn inmiddels weer vergeten. Van de vele
mensen die ik ken die in hippe kerken verbleven zijn er nu velen
die terug zijn bij een liturgisch en verfrissend saaie kerk. Het
blijkt dat een kerk die erg aantrekkelijk is voor 23-jarigen niet zo
aantrekkelijk is voor 33-jarigen met kinderen. Het blijkt dat een
God zoals je die kent van films niet aantrekkelijk is op lange
termijn. Dat een pastor waar je mee kan roken en drinken,
of breaking bad mee kan kijken, niet zo belangrijk is als een voorganger die je in zijn niet-coole heiligheid misschien toch tot groei
in Christus kan bewegen.
Achter trends aan hollen is vaak heel vermoeiend. Het haalt energie weg bij de meer belangrijke taken die minder sexy zijn
zoals de juiste leer verkondigen en het maken van discipelen.
Daarnaast worden we vaak gevormd door de cultuur die we
proberen te bereiken. Dat krijg je als de acceptatie door die cultuur teveel aandacht krijgt. Vriendelijkheid richting de zoekende
leidt bijna altijd tot het afzwakken van moeilijke doctrines of het
negeren ervan. Preken vanwege het applaus of kliks leidt bijna
altijd tot theologische teloorgang. In plaats van het beïnvloeden
en veranderen van de cultuur waarin de jonge pastor zich be-

Whatsapp to +599 9 679 2085 to request catalog & to order.
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Voor Elkaar
Advertentierubriek
Advertentierubriek

Een mooie plaats voor uw advertentie
IkIk
heb...
heb...
Kom naar...
IkIk
kan...
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
nodig?
Nog Hulp
Hulpinindedehuishouding
huishouding
Drie
middagen in de week;
nodig?
van
u - 18 u, 19
Drie16middagen
in de week;
U
kan
ook.
Bellen
naar Zr. Lolita
van 16 u - 18 u, 19
Breeveld; tel 7373182

Wie
Wie
kan
kan
mij
helpen?
mij
helpen?

IkIk
zoek
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
Tel: 510-4753

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.

