Port Betaald
Oktober 2021 VPG NIEUWS

VPG

Nieuws-News-Notisia
Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao
Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou

Do you have a relationship with God?
Sis. Sylvian Busby
I am asking you again, ….. Do you have a relationship with God? or How is your relation with God
today?
Luke 10:38-42
At the Home of Martha and Mary
38 As Jesus and his disciples were on their
way, he came to a village where a woman
named Martha opened her home to him. 39
She had a sister called Mary, who sat at the
Lord’s feet listening to what he said. 40 But
Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him
and asked, ”Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself?
Tell her to help me!”
41 ”Martha, Martha, ”the
Lord answered, ”you are
worried and upset about
many things, 42 but few
things are needed—or
indeed only one.[a] Mary
has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”
I am not asking you if you
are Sunday Church goer or if
you are attending the bible study every week or
maybe you have a special task in the church as: Sunday school teacher, singing in the choir or cleaning
the church, evangelist, musician you name it
noooooooo……… My Question to you as Cristian, Believer in Christ is Do you have a relationship
with God?
Do you really set aside quality time for you to have
a good relationship with God, first to read His
words to come to know him Personally as your

father, friend provider, healer ……, second go into
prayer for you to speak with Him and afterwards
wait for Him to reply back to you as it is written in
Mathew 6:6 But when you pray, go into your
room, close the door and pray to your Father, who is unseen. Then your Father, who
sees what is done in secret, will reward you.
Do you do this my follower brother and sister in
Christ Daily? yes, Daily….why? this is actually the
Cristian life style when we accept Christ as our
Lord and Saviour and become a child of God.
Mark 1:35
Early in the morning, while it was still dark,
Jesus got up and went out to a solitary place
to pray.
This verse, so early in Jesus’
public ministry, gives the first
of many examples of personal private prayer in his life
(the parallel version is Luke
4:42). He goes off early in
the day, before anyone else
is awake to notice him, to a
lonely place for prayerful
communion with his Father.
Coming from his own experience of private personal prayer, Jesus teaches his
disciples to do the same:
“And when you pray, you must not be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may
be seen by men. Truly, I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into
your room and shut the door and pray to your Father who is in secret; and your Father who sees in
secret will reward you.”(Matthew 6:5-6)
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Such prayer of communion with God provides important spiritual substance to living out the Christian pilgrimage. Within such private prayer, one can gain a sensitivity to the movements of the Holy Spirit, thereby becoming alert to the ways in which God is leading one to a particular vocation, apostleship, or other task.
Imagine that as Jesus went out to pray by himself, he quietly invited
you to join him in his secret place. Try to picture Jesus at prayer.
Where would his attention be? What would be the expression on his
face? be What would his posture be? Quietly remain with him.
Then, when he finishes, imagine yourself in a conversation with Jesus
about your own prayer life. Speak to him about the way in which you
presently pray. Then ask him what he would look for from you. What
is his goal for your private prayer? What more would he desire from
you in this area of your life? How do you respond to him?
The Bible says is in not by our works we are saved ”Ephesians 2:8-9
For it is by grace you have been saved, through faith—and this
is not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so
that no one can boast.”
So if you are working for God in The Church thinking that it is enough
to go to heaven? It is not enough!!
You must have a personal relationship with God through a life of prayer and a living relationship with the Holy Spirit
Matthew 7:21-23
21. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter
into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my
Father which is in heaven.
22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not
prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils?
and in thy name done many wonderful works?
23. And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
When you read Luke 10:38-42 and you follow the conversation
or the way Jesus respond to Martha, today looking back into
your Christiaan life who do you want to be? Martha who was
distracted by all the preparations that had to be made and
complaining and worrying or Mary that has chose what is
best, and have something that nobody can take away from
her.”
Today follower Christian in Christ choose for the best as the bible
says in Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but
my words shall not pass away.

May God Bless you
Sylvian Busby

Korte Meditatie:
“Sprekend over geloof”
door ds. Jacob Kikkert

Soms ervaar ik mijn werk als een schier onmogelijke taak. Ik probeer
een gemeenschap te faciliteren, eentje die bestaat uit vele kikkers in de
kruiwagen, maar ook eentje die zich zó verbonden voelt met elkaar,
dat vele mensen het waardevol blijven vinden om elkaar te ontmoeten
op zondagmorgen. Een gemeenschap die inspireert en het onderlinge
gesprek niet schuwt. Een open gemeenschap die nieuwsgierig is, misschien zelfs wel toekomstgericht, ook al zijn de meeste kerkgangers en
leden op leeftijd. Wat ons samenbindt is het geloof. Toch gaat het daar
zelden rechtstreeks over. Het gesprek over geloof is vervat in de le-
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Redactioneel
Beste broeders en zusters,
Voor u ligt de VPG editie van oktober.
Op- en aanmerkingen zijn welkom, vooral
opbouwende kritiek!
Het Hoofdartikel “A relationship with God” komt
van sis Sylvian Busby.
Bij de Fortkerk was er weereens een huwelijk! Fris
en jong, uit Suriname! Een groot Feest!
- Een urgente mededeling van ons Kerkelijk Buro over de
begraafplaatsen! Zeer Belangrijk! Zeker lezen!
-Bij de Ebenezer een mooi interview met de nieuwe pastor Kenneth
Kross.
Met COVID-19 gaat het up and down; maar we mogen zingen in de
dienst, maar …ingetogen!
Namens de redactie: Voor U allen Kuida Kurpa!
Laten we voor elkaar zorgen; Houdt u aan de regels!
Veel Leesplezier!
God’s Rijkste Zegen!
Jet Baank.

Mededeling: VPG NIEUWS!
Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er eentje
ophalen:
- Bij de Tamarijn! Door deweek van 12.30 - 17.30!
- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!
- En in de Kerken bij de deur!
- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een digitale krant.
Jet Baank
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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.

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.

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 17 oktober Hospice Arco Cavent
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Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de
kerstvoedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de
Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten.

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.

Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV
Distributie: Ebenezer’s Men’s
Fellowship
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.
Ruim 230 emailexemplaren

Ledenadministratie:
Adreswijzigingen of vertrek kunnen
worden doorgegeven aan het Kerkelijk
Bureau in Fort Amsterdam.
info@vpg-curacao.com

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype Gill Sans MT 11, per e-mail versturen naar vpgnews@gmail.com.
Bijbehorende foto’s in
aparte bestanden,
voorzien van onderschrift,
meesturen.
De redactie behoudt zich het recht
voor om ingekomen kopij in te
korten of niet te plaatsen.

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:
Jet Baank (voorzitter)
Ludmilla Sampson
Opmaak:
Klaas Dekker en Jet Baank

Kopij voor de eerstvolgende editie
kan worden ingestuurd tot uiterlijk
woensdagmorgen

27 Oktober 2021,
11.59 a.m.
Verschijningsdatum:
Zondag 7 november 2021
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Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Job/Job/Job
Psalmen/Salmonan/Psalms
Marcus/Marko/Mark
Timoteus/Timoteo/Timothy
Psalmen/Salmonan/Psalms
Job/Job/Job
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Amos/Amos/Amos
Amos/Amos/Amos
Psalmen/Salmonan/Psalms
Obadja/Abdías/Obadiah
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Leviticus/Levitiko/Leviticus
Job/Job/Job
Marcus/Marko/Mark
Psalmen/Salmonan/Psalms
Psalmen/Salmonan/Psalms
Marcus/Marko/Mark
Deuteron/Deuteron/Deuteron
Judas/Hudas/Jude
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Hebreeën/Hebreonan/Hebrews
Romeinen/Romanonan/Romans

1:1-14
2:1-18
3:1-19
4:1-13
23:1-17
90
10:17-34
2:1-8
65
38:19-41
5:11-6:12
6:13-7-14
1:1-15
2:1-16
91
1:1-21
7:15-28
8:1-13
9:1-21
42:1-17
10:46-52
35
36
12:28-37a
6:1-19
1:1-25
9:1-14
9:15-28
3:9-31

November 2021
ma.
di.
wo.
do.
vr.
za.
zo..

1
2
3
4
5
6
7

Openbaring/Revelashon/Revelation
Jesaja/Isaías/ Isaiah
Ruth/Ruth/Ruth
Ruth/Ruth/Ruth
Ruth/Ruth/Ruth
Ruth/Ruth/Ruth
Marcus/Marko/Mark

19:1-10
26:1-19
1:1-2
2: 1-232
3: 1-1
4: 1-228
12:37b-13:2
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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

Kerkelijk Bureau

Kerkdiensten

Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
03-10 Rev. Kenneth Kross (HC)
10-10 LP. D’Arcy Lopes
17-10 Men’s Fellowship
24-10 Rev. Kenneth Kross Friendship Service
31-10 Rev. Kenneth Kross, Wship B study;
31-10 Rev. J. Kikkert 19:00 hr. Fortkerk
Reformation Day

Fortkerk
Fort Amsterdam
03-10 ds. J. Kikkert
10-10 ds. J. Kikkert
17-10 ds. Y. de Groot em.
24-10 ds. Y de Groot em.
31-10 geen ochtenddienst,
31-10 19:00 uur gezamelijke VPG dienst in de
Fortkerk

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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
Kerkelijke bijdragen en kerkhof bijdrage.
U kunt uw kerkelijke bijdrage en kerkhof bijdrage betalen op de volgende rekening van de Verenigde Protestantse Gemeente:
MCB: Rek nr. 90091204
RBC Bank nr. 8000000011830367
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.

03-10
10-10
17-10
24-10
31-10
31-10

ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Anne Rienks
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. Jan Douwe van ‘t Zand
ds. J. Kikkert 19:00 uur gezamelijke VPG
dienst in de Fortkerk
07-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
02-10
09-10
16-10
23-10
30-10
06-11

br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand
ds. J. Kikkert
ds. Kenneth Kross
br. D’arcy Lopes
ds. J.D. van ‘t Zand

Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Vervolg van pagina 2: Korte meditatie
vensverhalen die ik tevoorschijn hoor komen tijdens huisbezoeken en
ziekenbezoeken. Het klinkt door in het delen van ervaringen tijdens de
Tamarijn-bijeenkomst, het vluchtige contact na de kerkdienst, een appje wat zomaar langskomt. Het gesprek over geloven is vervlochten
met ons leven, met onze angst en ons verlangen, met onze wanhoop
en onze hoop, met ons falen en feilen. Vaak hoor ik aarzeling. Dat zijn
de momenten dat ik mij realiseer dat het ook moeilijk is om de diepste
ervaringen onder woorden te brengen. Regelmatig schieten woorden
tekort. Maar dan zoeken we letterlijk samen naar woorden. Ik hou wel
van een zekere bescheidenheid wanneer het gaat om het religieuze.
Een blik van verstandhouding of een lach of een stilte. Allemaal beter
dan ferme taal. Als mensen precies weten hoe de wereld in elkaar zit
of heel gemakkelijk praten over geloof, word ik altijd een beetje wantrouwend. Als predikant weet ik het ook niet allemaal. Ook Jezus vertelde verhalen, denk ik dan. Het ging hem niet om klinkende zekerheden, maar om levensechte ervaringen, waar mensen zich aan kunnen
optrekken omdat dergelijke ervaringen herkenbaar zijn in je eigen leven. Een voorbeeld van wat langer geleden: een man verloor zijn
vrouw, die altijd het huishouden had gedaan. Als hij alleen voor de
wasmachine staat, staat het huilen hem nader dan het lachen. En opeens, vertelt hij, hoor ik haar stem helder alsof ze naast me staat: “wit
en bont scheiden, 40 graden is genoeg, beddengoed op 60 graden.
Wasmiddel in de bol tot aan het streepje”. Is dat nou geloven? vroeg
hij. Ach, misschien is geloof soms zo dichtbij als de wasmachine.
Meestal is het ongrijpbaar, net als Gods Geest die waait waarheen Zij
wil. En als we een heilig moment meemaken, dan zijn we snel geneigd
om het weg te stoppen. Toch, laat ik voor mezelf spreken, is het voor
mij van levensbelang om over geloof te blijven praten. En over die heilige momenten. Dat kan ook zonder taal: door een klein gebaar, een
handdruk, een kaartje, een appje, een gebed op de grenzen van het
leven waar ziekte en sterfelijkheid ons klein maakt, onzeker en afhankelijk. Dat dit geloven door mag gaan, met of zonder woorden, aarzelend en tastend. En dat wij als geloofsgemeenschap dàt levend houden.
Dat is mijn verlangen.
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Uw dienaar ’t aller stond:
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

Martin Luther met de hand op de Bijbel

“Meer gezangen en psalmen,
minder opwekkingsliederen”
Ds. Jan Jonkman-em

Deze ietsje door mij gewijzigde tekst uit ‘CIP.nl nieuws’ van woensdag,
1 september 2021 neem ik over voor mijn bijdrage in het VPG Nieuws
van Oktober. We lezen in het CIP Nieuws dat Ds. Van Reenen hiermee een interessante discussie begint. Maar niet alleen hij, maar voor
hem al schreef Ds. De Heer hier al een boek over, alsmede ook de
Baptistenvoorganger, ds. Teun van der Leer die onze nieuwsgierigheid
over dit thema aanwakkert. Opwekkingsliederen, mooi!, Maar prachtig,
als je in ‘the mood’ bent, je hebt reden tot jubelen, alles gaat goed. De
Bijbel noemt dat: “En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke
(volwassenen) mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in
Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt u nog niet
verdragen” (1 Corinthiërs 3:1-2)

De Tweede Kamer in Nederland
Het lied van de Reformator, dr. Martin Luther
Een vaste burcht is onze God,
Een toevlucht voor de zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
Met opgestoken vaan!
Hij draagt zijn rusting nog
Van gruwel en bedrog,
Maar zal als kaf verdwijnen!

Zelf ben ik al maanden bezig met het schrijven van een nieuw boekje/
Essay over het onderwerp: JURA en THEOLOGIE, of anders gezegd:
RECHT en GODSKENNIS.
In dit onderwerp gaat het zoeken, het verlangen uit naar meer vastigheid in de betekenis van het versje uit het Wilhelmus:
Toenmalige geloofstaal van de regering, toen de Bijbel nog open op
tafel van de Tweede Kamer lag en nu niet meer.

Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
En zal geen duimbreed wijken,
Beef!, satan Hij, die ons geleidt,
Zal u de vaan doen strijken.
Delf vrouw en kind’ren ’t graf,
Neem goed en bloed ons af,
Het brengt u geen gewin;
wij gaan ten hemel in
En erven koninkrijken.

Uit het alom vertrouwde “Wilhelmus”
Mijn schild ende betrouwen
Zijt gij, o God, mijn Heer!
Op U, zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,

Deze twee GELOOFSLIEDEREN spreken voor zich.
Met dit geloof-geestelijk vast voedsel bouwden onze vroegere
regeerders het land; met deze geloofstaal bracht dr. Martin Luther ons
de Reformatie, gegrondvest op de Bijbel.
Continue on page 12
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
District 1
Phone: 465 3121
Pastor
Rev. K. Kross
6982044 res
rev.kmkross@gmail.com
Local Preacher in UPC Service:
Sis. Y. Isidora-Gumbs 767 3769 res
Bro. D.Lopes
465 3207 res

Elders:
Bro. R. James
(Chair)
Bro. D. Martina
(Treasurer)
Sis. M. Mathew
(Secretary)
Sis. L. Sampson
Sis. K. Martina

523 9111

Deacons:
Bro. A. Fernandes
Sis. G. Fleming

510 7500
666 9513

519 0641
737 0661

Sexton
Sis. C. Fernandes

527 9173
512 4867

518 5468
465 4010 (res)

Ebenezer Church
MCB accountnr 330028508

Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Bro. D. Martina
Interview Rev. Kenneth Kross
Who is Rev Kross and how do you describe your youth
period?
I was born In Paramaribo Suriname. I am a very optimistic person.
Raised with lots of love and a good education by my parents. I was
always very ambitious to study and be successful. When I started to
study about Jesus, I realized that life is more about love and caring for
others. I am normally a happy person. I had a very good youth although there was some big challenges. When I was 10 years, I became
very ill with bronchitis and for 4 years, I had this problem. Thanks
mostly for my grandmother and my doctor this was cured. I loved to
play and had a lot of fantasy. My parents and sister stimulated me a lot.
I did many crossword puzzles especially with my aunt. I also start going to the library and reading many books until late in the evening.
This helped my interest in languages. At 15, I start practicing karate,
which I did for 20 years and I had a black belt degree. At school I did
well and loved History and Literature. Spanish was also one of my favorite subjects. Therefore, I studied to become a Spanish teacher.
What can you say about your own spiritual journey?
My father was an elder in the Lutheran Church in Suriname. I visited
the Church but was not very involved. At the age of 30, I started serving confirmation class and from that moment, I had a desire to be part
of the Church.
In the year 2000, we moved to Bonaire. There I was a Spanish and
English teacher at a secondary school. Looking for a Church in Bonaire, we discovered this small Protestant Church at Playa and the people were very nice. We started going there frequently and I became
very involved in the Church. I started to sing together with my wife
and playing guitar and became an elder. My elder daughter was also
involved in the Church (my two younger daughters Kristel and Miriam
were born in Curacao). At a certain moment, Rev Jan Jonkman approached me to start a training for lay preachers, which he was organizing. This inspired me a lot and I did the training together with the
late Sis. Juliana Chatlein. After the training, I started to preach as lay
preacher, 1did this a week at the Protestant Church at Playa and the
other week at the Protestant Church at Rincon. I did this for 2 and a
half-year and during this period I also started theology studies. On
April 23 2006, I was ordained as a pastor for the Protestant Church in
Bonaire. I was ordained as pastor for the United Protestant Church
Curaçao on the same April 23rd this year. I did a lot of visitation at
hospitals, homes, Blessings, celebrations etc. in Bonaire together with
Rev Jonkman. I stayed one and a half year as pastor in Bonaire, afterwards I returned to Surinam. I became pastor at the Bethlehem Lu-

theran Church in Paramaribo; at the same time, I was pastor for the
Eben Haezer Kerk at Nickerie, which is more than 200 kilometers
from Paramaribo. I had to drive there for more than 4 hours once or
twice a month for the weekend Church service.
I am also a member of the platform for Christian Leaders in Suriname
and in this capacity visited many churches in Suriname. Also as representative of the Lutheran Church, I travelled to many countries, especially in South America. It is a very good experience to share
knowledge with other countries.
Why did you decide to become a pastor?
When I was in Bonaire, I was inspired and felt the calling to become a
pastor. I worked in many other positions: teacher, human resource
manager, education inspector, director, however, I got a calling to become a pastor and I am very satisfied.
What do you believe are important qualities of Church leaders and Pastors?
A Church leader has to be a people’s person, humble, friendly and responsible. The task is very responsible and you must be willing to
learn, every situation is different, you have to be open to continue
learning God’s word. You have to be patient and able to find the balance between all the different opinions and characters you come
across.

What is the process for preparing a sermon?
Sometimes I choose a text from the Bible, after reading and studying
the text well, I will choose a topic and prepare the sermon. Sometimes
there is a special topic, according to the situation or period at that
time. All topics must be duly prepared with the Bible as my guide. I
always pray when I start preparing the service for God’s guidance.
What do you think Church needs more?
More dedicated persons. Persons that out of their love of God start
doing things for the Church. People with more love for God’s word
and being able to find inspiration out of the Bible. More study of the
Bible. The Church will stay alive when the members are dedicated. I
am thankful we have various dedicated members and hope that others
will follow. I appreciate all the good work the Ebenezer Church auxiliaries are doing.
What are your favorite scriptures?
They are many. The Psalms because there is always a message. The
Gospels, my favorite is Matthew. In addition, the five books of Moses
(Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy) because
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they form the foundation of the Bible. Of course all the different letters of the new testament written by Paul.
Your favorite song.
Many songs because I love singing and music. I love the old hymns like
“Wonderful words of life”. Some songs in English; “The Goodness of
God” and “King of Glory”, in Papiamentu “No laga mi so Senjor” and
“Salbador mi ta stima bo”.
What do you expect as pastor of the UPC and the Ebenezer
Church?
To be able to help people in the Church through spiritual message and
pastoral works so all can experience how great God is. Be able to attract and encourage young families, youth and young adults to be an
active part of the Church. I like to inspire others. I like to help people
find the light again and remain inspired. I like to have sessions that we
can learn more from the Bible. Bible study is very important. It is important to inspire people to study all about Church and life in general. I
would like to have more contact with other Churches and pastors in
Curacao, also Aruba and Bonaire.
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Youth Service
On September 19, we had a beautiful youth service. The youth was
involved with singing, dancing, reading of psalms and scriptures. We
thank rev Kross, the youth participating, the leaders of the Watermelon Bible Club and the New Generation Youth group for putting this
service together which was very
uplifting with a good attendance of
the youth and the parents. We
hope that we can do the youth service at least every 2 or 3 months.
Every Saturday afternoon the Watermelon Bible Club and the New
Generation youth Group meets in
the Obed Anthony Hall where they
have a lot of fun activities. You can

What do you like most of the Church?
I love the Praise and Worship services on Sunday because we are quite
flexible during the service. We have a variety of music and singing. The
musicians, the Worship team, the multimedia team, the ushers are doing a good job. The Church auxiliaries are well organized. This brings
many activities in the Church. Like social projects (Soup kitchen) and
outreach programs.
What are the challenges of the Church?
We need to support and assist the members that are doing their share
of work for the Church. We need to work on young adults because at
a certain time, they have other interest in life and we need to do a better job to keep them in Church. We have to convince them that
Church life is very important for themselves and for the community.

Kristel dancing

Roksan and Jean-nally singing
Continue on page 11

Margarita Elisah Hodge

What are your hobbies?
I like to exercise, walking, jogging swimming. I also like music and listen
to different types of Gospel songs, Salsa, Jazz and local music. I also
play the guitar.
Your favorite food.
In Surinam, I like Chinese Food. In Curaçao, I like local food, funchi,
mochi piska, Also I like pasta and other good and healthy food.
Celebrations
Our chair of the board Bro. Ralph James together with his family is
celebrating various anniversaries
in the month of September. On
September 7 was the birthday of
his wife Sis. Lydia and they celebrated their 48th wedding anniversary. On September 22 their
son, Melvin celebrated his birthday and on September 24 Bro.
James celebrated his birthday.
Our congratulations goes to the
family. May the good Lord continue to bless family James and
grant them his love and grace in
abundance!
Our congratulations also goes to
all members celebrating their
birthday or any other anniversary in the month of September.
Celebration Bro Ralph and Sis Lydia James

EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS

•
•

Sewing classes / Les di kosementu
Computer and Smart phone

18.30-20.30
18.00-20.00

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:
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

In light of the ongoing COVID-19 pandemic all
activities conducted under the auspices of the Miss.
Lee Foundation have temporarily been put on hold. .
Online services:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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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. B. Kristensen (ouderling) 678 9296

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

Zr. R.D. Rahman
Zr. Hilly PijnakerOostingh (Scriba)

565 2334

Br. H. Rudolph 6948640
Br. A. Strampel 5229550
Diakenen
Zr. H. Walters
Kosteres
Zr. A.H. Palm

679 6598
462 6873
696 6818

Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Uit de pastorie
In deze periode van het jaar kijken we alvast voorzichtig vooruit naar
wat gaat komen. Er is natuurlijk de Kerstnachtdienst. Bij het uitkomen
van deze krant heeft eerste voorbereidingsbijeenkomst inmiddels
plaatsgevonden. Ook nu proberen we rekening te houden met alle onzekerheid en beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Covid. Maar
de kerstdagen zijn pas over enkele maanden. En het is te hopen dat dan
de situatie op dushi Kòrsou inmiddels zo is dat, wellicht op bescheiden
schaal, we de geboorte van het kerstkind kunnen vieren op het Fortplein.
Bijeenkomsten
Wat kerkdiensten betreft blijven nog een aantal COVID regels van
kracht, zoals de afstandsregel van 1,5 meter, hygiëne maatregelen als
ontsmetting van de handen en het dragen van een mondneusmasker,
dat overigens op de zitplaats mag worden afgedaan. Door samen verantwoordelijk de richtlijnen te blijven opvolgen, kunnen we op een veilige manier erediensten laten doorgaan. De Tamarijnbijeenkomsten zijn
zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van de maand, en toegankelijk
voor een ieder die de gezelligheid van de ontmoeting en het samen
koffiedrinken zoekt. In de regel is er een inhoudelijke inbreng, telkens
weer anders, van de wijkpredikant. De maandelijkse bijeenkomst voor
de jongeren ‘Bijbel, Pizza's en Cola is weer van start gegaan. En er ligt
een plannetje om bij voldoende belangstelling een belijdeniskring op te
starten.
Daarover leest u verderop meer.

Avondmaal. Op 3 oktober vieren we in de Fortkerk het Heilig Avondmaal. Over de betekenis van het avondmaal was Jezus heel duidelijk.
Maar over de manier waarop zijn leerlingen de maaltijd van de Heer
vieren heeft hij nauwelijks iets gezegd. We krijgen alleen te horen waar
die maaltijd over gaat, met daarbij de opdracht om deze feestelijke
maaltijd ‘telkens opnieuw’ te vieren. Het enige praktische in zijn opdracht is dat het met brood en wijn gedaan moet worden. We vieren
het Avondmaal dan ook ieder twee maanden. Brood breken en daar
wat wijn bij drinken was in de tijd van Jezus op zich niets bijzonders,
dat gebeurde aan tafel bij iedere maaltijd. Dat het gewone bijzonder is
geworden heeft te maken met de betekenis die wij, in navolging van de
leerlingen van Jezus, eraan zijn gaan hechten. In de protestantse geloofstraditie staat voorop dat we met elkaar en met onze God verbonden zijn door het avondmaal te vieren. Dat uit zich in de verschillende
accenten die we verbinden aan het vieren van de maaltijd van de Heer.
Er is het element van gedachtenis: (‘kijk terug’; Jezus zegt: “Doet dit tot
mijn gedachtenis”) Er is het element van gemeenschap (‘kijk om je
heen’; Jezus deelt zich aan zijn volgelingen. Het gaat om de eenheid van
de kerk, samen hebben we deel aan Hem), er is het element van de
lofprijzing (‘kijk omhoog’; we zijn op God gericht), en er is het element
van de hoop en toekomst (‘kijk vooruit’; we vieren tot de wederkomst
van Jezus Christus). En in dit alles is er het element van zelfonderzoek
(‘kijk naar binnen’; geloof ik wat hier gebeurt, is er een reden om niet
deel te nemen?). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is het vieren van het Heilig Avondmaal niet bedoeld voor heilige zuivere mensen. Je mag gewoon komen zoals je bent met al je feilen en falen. De
Maaltijd van de Heer wordt tegenwoordig in de Fortkerk staande in
een kring gevierd, om daarmee ook de onderlinge verbondenheid te
kunnen laten zien en te ervaren; je staat tussen je broeder en zuster in
het geloof in. Brood, wijn en druivensap wordt gedeeld door de ouderlingen en diaken. Tijdens de viering wordt rustige, passende muziek ten
gehore gebracht. Mensen die slecht ter been zijn kunnen dat aangeven
en krijgen brood en wijn/sap aangereikt op hun zitplaats. Avondmaal
Vervolg op pagina 9

Vriendelijk, doch dringend verzoek
Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan
alle leden van de gemeente om
WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER
en/of E-MAIL

Jeanette Kroes zorgt voor de muzikale ondersteuning

door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen.
Tel: 4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur)
Email: info@vpg-curacao.com
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'Belijdeniskring'

deze persoon een bijzondere betekenis heeft, of het gewoon een heel
mooi lied vindt. Vanzelfsprekend is het mooi om een dergelijk verzoek
te kunnen honoreren.

Indien er belangstelling is om belijdenis te willen doen, ik denk aan
bijvoorbeeld aan diegenen die hopen om aan het eind van dit schooljaar
in het buitenland hun studie voort te zetten, maar wellicht zijn er ook
anderen hierin geïnteresseerd, dan hoor ik dat graag. De mogelijkheid
is er om binnenkort te starten met een belijdeniskring voor mensen die
openlijk belijdenis van hun geloof willen afleggen in de gemeente. We
komen dan eens per maand bij elkaar op zondag middag (of een ander
moment rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden
van de deelnemers). In deze bijeenkomsten willen we de hoofdlijnen en
het eigene van het christelijke geloof verkennen en gaan we met elkaar
in gesprek over het geloof, en wat het betekent voor je eigen leven en
het leven samen met anderen. De kring is zeker bedoeld voor mensen
die van plan zijn om belijdenis van hun geloof te gaan doen. Maar ook
als je dat nog niet weet, maar wel op zoek bent naar verdieping, kun je
op deze kring terecht. Of je belijdenis wilt doen, is je eigen beslissing.
Deze kring kan je helpen om tot een weloverwogen beslissing te komen. Besluit je belijdenis te willen doen, dat zou dat in een feestelijke
dienst met Pinksteren, op 5 juni 2022 plaats kunnen vinden.

Maar nu mijn vraag: Uit welk lied haalt u troost, hoop of vertrouwen?
Is er een bepaalde liedtekst die u door moeilijke momenten heen helpt?
Of is het een bijzondere melodie die een speciaal gevoel bij u oproept?
Welk lied is voor u het mooiste lied ooit. Ik zou het graag van u horen.
Stuur mij een berichtje. En mogelijk komt het een keer in een kerkdienst terug.

Ds. Jacob Kikkert

Wees welkom! Domi Jacob

'Het mooiste lied ooit’
Ds. Jacob Kikkert

In mijn kast staat een oud boekje, geschreven door Willem Barnard:
‘Eredienstvaardigheid'. Voor Barnard was de eredienst de kern van gelovig leven. In de eredienst wordt opnieuw je plaats bepaald, wordt je
opgeladen voor de week, voor het werk in Gods wijngaard. Tijdens die
zondagse eredienst gebeurt er iets met je waardoor je geraakt wordt.
Vaak springt er iets uit waardoor je geraakt wordt. En heel vaak is dat
een bepaald lied. 'Zingen is voor mij een medicijn', schrijft Barnard.Niet
geredeneerd. Nauwelijks gebeden. Maar gezongen. Dan ben je samen.
Dan stroomt de Geest, je stem verliest haar schuwheid.
Zingen. Als kind deden we het waarschijnlijk allemaal regelmatig. Op
school in de klas, thuis misschien wel voor het slapengaan. U herinnert
zich vast nog wel liedjes uit uw kindertijd, zoals ik mij het liedje herinner ‘Nu gaan de bloemen nog dood’. Overigens is dit lied beter bekend
met de tekst van het refrein: 'Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.’
Wonderlijk hoe lang liedjes, ruim vijftig jaar geleden geleerd, in het geheugen blijven hangen. Zingen is fijn om te doen, goed voor de ademhaling, het geeft je het gevoel dat je niet alleen bent en draagt bij aan je
levensgeluk. Mensen die zingen in een koor vertellen mij hoe ze zich
opgetild en opgenomen voelen in een geheel en daardoor heel sterk
iets ervaren van onderlinge verbondenheid. Maar of je nu in het zingen
gezelschap zoekt, of in je gezelschap het zingen, in beide gevallen geeft
het een moeilijk verklaarbare moed en troost en komen we soms gemakkelijker bij onze diepere emoties. Daar waar woorden niet kunnen
komen, de diepere lagen in de ziel. De stem, onze stem, mijn stem, zij
haalt ons altijd weer uit het dal van het leven en tilt ons op. Er gebeurt
er iets dat moeilijk in woorden te vatten is. De Engelse componist John
Rutter zegt hierover: ‘En als je als groep zangers samenkomt, wordt
dat meer dan de som der delen. Als tijdens een kerkdienst er luisterend op elkaar wordt afgestemd, gebeurt er iets dat boven het hier en
nu uitstijgt: het onzegbare waarmee je iets gaat ervaren van het goddelijk geheim, en dat je ziel volstroomt.' Kerkvader Ambrosius (340-397)
verwoordde het prachtig: ‘Muziek en poëzie zijn de twee vleugels
waarop de ziel, door hoop en liefde bewogen, naar God omhoog gedragen wordt. Veelstemmig verbonden met de Ene. Gelukkig mogen
we, na een lange periode dat hardop zingen in de kerk vanwege coronamaatregelen niet kon, weer op ingetogen! wijze de lofzang aanheffen in onze eredienst. Want wat hebben we het gemist. Dat brengt mij
bij het volgende. Een enkele keer wordt mij gevraagd of een lied gezongen kan worden in een kerkdienst. Dan gaat het om een lied dat voor

Voor mij is op dit moment het mooiste lied: ‘De steppe zal bloeien.’ U
kunt het opzoeken. Lied 608 in het 'Liedboek. Zingen en bidden in huis
en kerk'.

Hoor ik van u? Domi Jacob
Vervolg wijknieuws van pagina 8
vieren is een hele mooie manier om stil te staan bij Gods Liefde die in
Christus tot ons komt.
Gastpredikant
Op 17 en 24 oktober gaat ds. Ynte de Groot voor in de diensten in de
Fortkerk. Zijn laatste gemeente was de De Fontein in Groningen. Ds.
de Groot (1954) is emeritus en voor vakantie op dushi Kòrsou. Als
kennismaking schrijft hij: "ik ben ooit begonnen als hervormd predikant
in het Groningse Warffum. Daarna was ik predikant van een Samen op
Weg gemeente in Assen. De laatste 20 jaar, tot aan mijn emeritaat,
werkte ik als predikant van de Protestantse Gemeente te Groningen. Ik
heb altijd graag gereisd, het liefst niet alleen als toerist, maar ook als
kerkelijk/oecumenisch geïnteresseerde. Dat leidde tot boeiende ontmoetingen in o.a. Syrië en Libanon, India en Indonesië, China en Suriname. Ik verheug me op een nadere kennismaking met (kerkelijk) Curaçao.”
Kerkenraadsleden
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Zij worden in principe
voor vier jaar aangesteld (uitgezonderd de predikant), overigens met
de mogelijkheid om dat met een termijn te verlengen. Het is dringend
nodig om de nog openstaande vacatures te vervullen. Het ontbreken
van ouderlingen maakt het besuur van de gemeente kwetsbaar. De
wijkkerkenraad nodigt u van harte uit om gemeenteleden voor te dragen voor deze vacatures. Als u zelf interesse hebt in een van deze functies, neem dan alstublieft ook contact op met iemand van de wijkkerkenraad of met domi Jacob Kikkert. Of wacht u tot u gevraagd wordt??
Omzien naar elkaar.
We denken in het bijzonder aan een aantal gemeenteleden die na een
val in het ziekenhuis terecht zijn gekomen en gelukkig alweer thuis zijn,
om verder te herstellen. Dat geldt ook voor degenen die een operatie
moeten ondergaan, of onlangs geopereerd zijn, zelfs iemand in Nederland. Daarnaast zijn er anderen die een moeilijke weg moeten gaan in
rouw en verlies. Soms kennen we hun naam niet, anderen zijn bekend
bij mij of bij de kerkenraad, en al luisterende horen we naar hen wat
hen bezighoudt; hun zorgen en vreugden en wat de Eeuwige door zijn
woord en Geest ons op het hart wil binden. We wensen hen beterschap, geduld en sterkte toe. En bovenal dat zij kracht en nabijheid ervaren van de liefdevolle God die ons in Jezus tegemoet komt. Laten
wij elkaar tegelijkertijd niet vergeten in onze dagelijkse gebeden. Vanzelfsprekend blijf ik graag horen waar mijn aanwezigheid welkom of
gewenst is, eventueel via de telefoon. Graag ontvang ik een berichtje bij
ziekte of ziekenhuisopname, of indien u wenst dat ik een keer op bezoek kom. U kunt ook contact op (laten) nemen met één van de leden
van de kerkenraad.

Online diensten:
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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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
Grote Berg V-13
Banda Abou
E-mail: jdvzand@gmail.com

529 4304
738 4304

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

516 4919
690 8543
528 9530
522 0030

Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

Zr. L. Felicia
Zr. Suyen Marion

693 2612
514 7833
767 5748
560 0624

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor

525 5785
868 0775

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand
De tijd snelt voort, zoals altijd. Het is alweer oktober. Nog een maand
waarin we moeten leven met de coronavirus. In maart 2020 dacht ik
dat de maatregelen zo een 3 maanden zouden duren. Maar we zijn inmiddels meer dan anderhalf jaar verder. De diensten en gemeenteleven
in Emmakerk zijn steeds niet terug naar hoe het was. Dat kan ook niet.
Veel mensen zijn steeds voorzichtig of zelfs bang om de diensten bij te
wonen, bezoek te ontvangen en in groepen samen te komen. En ze hebben geen ongelijk.
Buiten de kerkelijke activiteiten om, is er natuurlijk in de maatschappij
net zo veel veranderd. De coronacijfers vallen nog niet echt mee. Ook
de sociale situatie waarin veel gemeenteleden van Emmakerk verkeren,
is niet echt veranderd. Er is veel werkloosheid en moedeloosheid over
de toekomst van het land. Nu dat de isla dicht is gegaan, is dat gevoel
nog verder vergroot.
Misschien is een goed woord om te beschrijven hoe veel mensen zich
voelen, het woord ontheemd. Letterlijk, zonder thuis. We voelen ons
vreemdelingen en zwervers op aarde en in ons land. Dat is zwaar. De
Bijbel vertelt ons dat we inderdaad vreemdelingen en bijwoners zijn.
Maar dat gevoel is niet prettig. En dat gevoel leeft bij veel gemeenteleden van de Emmakerk. Wat moeten we er dan mee doen? De ene weg
om te kiezen is dat van een Kain. Om dat te verwoorden, heb ik daar
een verhaaltje over geschreven:
Kain
“Ja, ik weet wat je van me denkt. Daar gaat Kaïn, de moordenaar. Ik
erken het. Ik ben niet oneerlijk. Of, niet altijd.
Weet je, vanaf de zondeval is de wereld gewoon een stuk oneerlijker
geworden. Als je me een beetje kent, weet je dat ik hard werk. Ik ben
een landbouwer. Ik doe mijn best. Mijn broer, Abel, was veeboer. Ja, hij
wás het. Want hij is dood. Ik heb hem vermoord. Maar voordat jij mij
ook veroordeelt, net als al de anderen, vertel ik je hoe het gebeurde.
Ik bracht samen met mijn broer een offer aan God. Ik was nog nooit
echt blij met God. Al die doorns en onkruid. Elke dag moest ik wieden,
en elke volgende dag waren die er weer. Was het nu echt zo erg wat
mijn ouders gedaan hadden? Nouja, mijn broer had het makkelijk. Even
achter de schapen aan lopen, zitten, verder lopen, zitten enz. In ieder
geval, wij brachten offers.
Ik weet niet precies hoe, maar God maakte het duidelijk dat Hij Abels
offer accepteerde, en mijne niet. Toen ik me dat realiseerde, werd ik
heftig boos. God nu ook al. Zie je wel, Hij hield ook al meer van die luie
Abel dan van mij. Kan Hij me niet eens een keertje ook erkenning geven
voor al mijn harde werk? Waarom moet alle erkenning naar mijn stom-

me broer gaan? Ik ben er toch ook. Ik werd driftig. Ik hoorde Gods
stem. Hij waarschuwde mij. De zonde ligt te wachten op jou, Kaïn. Kijk
uit. Ja, waarom zou ik naar U luisteren als U niet eens van mij houdt?
Enige tijd later nam ik Abel mee naar het veld. Hij vermoedde niets,
maar ik zag steeds zwart. Ik ging naar Abel die diep tevreden daar stond
te bidden of iets. Ik sloeg hem. Toen ik weer bij zinnen kwam, zag ik
Abel daar liggen. Hij was dood. Mijn handen waren vol van zijn bloed.
Wat heb ik gedaan?
Ik hoorde weer Gods stem. Wat heb je gedaan Kaïn? Waar is Abel? Ja,
U zult zich zeker zorgen maken over uw geliefde Abel. Wat van mij?
Ben ik mijn broers oppas? Dat vroeg ik aan God. Ja, het was sarcastisch.
Maar Hij verdiende het. God strafte mij. Ik moest vluchten. Ik zou altijd
over mijn schouder moeten kijken of iemand achter mijn bloed aan is.
Je weet het maar nooit. Schuldgevoel, angst, schaamte, spijt. Die zouden me achtervolgen.
Ja, dan ben ik nergens veilig, zei ik. Het is zo oneerlijk! Een misstapje, en
het was eigenlijk uw fout. U had mijn offer moeten accepteren. Ik heb
er hard voor gewerkt. God zei, Ik geef je een teken dat niemand jou zal
doden. Dus een lang leven is mij beschoren. Geweldig. Jaren, zelfs eeuwen van altijd over je schouder kijken. Het leven is een hel.”
Dit verhaaltje vertelt iets van hoe iemand zich voelt wanneer hij of zij
zich laat leiden door bitterheid, trots, verwijten en haat. Maar er is ook
een andere weg. Dat is de weg van Jezus. In Filippenzen 2 staat: 6Hij die
de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar
deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk
aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd en
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom
heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke
naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal
buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Jezus wist dat Hij een vreemdeling en bijwoner was op de aarde. Tijdelijk hier. Maar Hij werd gedreven door dienstbaarheid, liefde en toewijVolg: 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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ding.. Zo anders dan de isolerende en destructieve weg van Kain.
Dat is eigenlijk ook onze keuze als Emmakerk. Gaan we ons in het
korte tijdje dat we op aarde zijn laten leiden door angst en trots en
bitterheid? Of gaan we ons dienstbaar en toegewijd en liefdevol opstellen naar de wereld? Nu is de tijd dat de kerk echt de hoop mag bedienen in dit land. We mogen laten zien dat we de andere Weg kennen.
De Weg die naar het leven leidt, omdat Hij zelf is opgestaan uit de
dood.
Een aantal bekende dingen zijn wel weer van start gegaan in dit nieuwe
seizoen. Er is weer een koffie ochtend geweest. Kerk op woensdag
gaat heel goed door. De diensten worden gevierd, met koffie en ontmoeting achteraf. Activiteiten vinden plaats in de vernieuwde Flamboyant. We zijn dankbaar dat we op deze manier toch weer het contact
kunnen zoeken met elkaar. Daarnaast zijn er wel nog zorgen om de
zieken en de eenzamen. Vanwege privacy noem ik geen namen. Laten
we elkaar niet uit het oog verliezen.
Langs deze weg wens ik alle leden van de Emmakerk Gods zegen toe
op de vierde kwartaal van dit jaar. En, ook al voel je je niet altijd meer
thuis in de wereld, je bent altijd thuis bij God.
Ebenezer news, continued from page 7
send your children, grandchildren to these gatherings. For more information, contact the pastor or one of the leaders.
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Ebenezer Church program
October - November 2021
October 2021
Sunday
3rd Holy Communion Service –Rev. Kenneth Kross
Wednesday 6th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Home Visit to the Sick & Shut-ins
Thursday 7th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday
10th Praise & Worship Service– LP D’arcy Lopes
Wednesday 13th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday 14th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
th
Sunday
17 Praise & Worship Service–Men’s Fellowship
Wednesday 20th Bible Study & Prayer Meeting –Rev. Kenneth Kross
Thursday 21st Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday
24th Friendship Service–Rev. K. Kross
Wednesday 27th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday 28th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday
31st Worship & Bible Study Service (Reformation Day)
Rev. Kenneth Kross

November 2021

Miriam singing

Rev Kenneth Kross

Ebenezer Multimedia.
The multimedia team of the Ebenezer has been doing a very good job
with the audio, visual and sound system and our live streaming during
the services. We need some supporting hands, especially young members to dedicate a little time in helping out in the multimedia team. If
you are interested and want to be a part of the team and dedicate
some time to help in the Church community, you can contact the pastor or a board member.

Wednesday 3rd 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Home Visit to the Sick & Shut-ins
Thursday
4th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
th
Sunday
7 Holy Communion Service - Rev. Kenneth Kross
Wednesday 10th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday
11th Soup Kitchen
Sunday
14th Worship Service - Women’s Group 56th
Anniversary
th
Wednesday 17 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday
18th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday
21st Harvest,Thanksgiving & Anniversary Service
Rev. KennethKross
Wednesday 24th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting
Thursday
25th Soup Kitchen
4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross
Sunday
28th Praise & Worship Service–Ds. Jacob Kikkert
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Meer gezangen en psalmen, vervolg van pagina 5
Maar langzaam maar zeker sloopt het seculariseringproces de kerk en
de samenleving binnen en ontnam vele christenen deze zo standvaste
geloofspilaren. Het hele kerkelijke beleven werd oppervlakkiger. Zoals
ik al in VPG Nieuws schreef, de christenen namen genoegen met een
‘goedkope genade’ en de ‘dure genade’ van Christus kruis en opstanding gleed weg naar de achtergrond en liet een grote leegte achter.
En door de laatste pandemie Covid-19 met keiharde slagen worden de
mensen wakker uit die religieuze roes van oppervlakkig christendom.
We worden met harde gevolgen van de wereldchaos met de neus op
de feiten gedrukt. Maar het christendom, de kerken moeten wel het
gelag betalen, de kerk wordt haar ‘Godsgezag’ ontnomen, ik bedoel
niet ‘wereldgezag’.
We laten zelfs het optimisme van vrolijke opwekkingsliederen achterwege en we verlangen naar de Bijbelse taal van psalmen en gezangen.
We verlangen naar vastheid, zoals Paulus het schrijft: “ Want een ander
fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus kan niemand leggen” ( 1
Corinthiërs 3:11)
In de hele kerkgeschiedenis zien wij die curve, een vaak lelijke grafiek:
Leven naar Gods wil, leven naar eigen wil. Neem dit aan: In tijden van
nood leren we weer bidden en Gods woord lezen.
Ik wil deze meditatie weer eindigen met het laatste gedeelte van mijn
bijdrage voor september:
“De navolging van Jezus is op onze EIGEN WEGEN onbereikbaar geworden; dat mogen wij alleen leren op de weg van de navolging Jezus
alleen!
Jezus roept ons vandaag juist weg van onze eigen uitgestippelde wegen
en roept ons toe: VOLG MIJ,
Zo, zonder voorbehoud!
Zo radicaal!
Zo compromisloos!
Zo zonder eigen gekleurde religieuze interpretaties!
Zo gewoon: VOLG JEZUS!

Nieuws van de Wijkkerkenraad
Br. Olaf Mulder

Vanuit de Emmakerk
In het vorige artikel sprak ik over de roeping en dat we als kerkenraad
op zoek zijn naar mensen om ons te ondersteunen, zowel bij de organisatie van de wekelijkse diensten, de kindernevendienst maar ook als
diaken of ouderling. Waarbij je er echter vervolgens niet alleen voor
staat, God zegt: kijk niet naar jezelf. Kijk naar mij. Ik heb je mond gemaakt, ik geef jezelf de woorden in de mond, ik zal je helpen om te
spreken. De Geest is in jou en Hij zal zorgen dat jij de juiste woorden
spreekt. Je staat er dus niet alleen voor, Hij maar ook de mensen in de
kerk staan om je heen. Helaas is het zo dat we, vanwege de Covid omstandigheden, op dit moment mensen missen. Afgelopen zondag heeft
Rianne in haar dienst mensen benoemd die we missen tijdens onze
‘live’ erediensten op zondag. Mensen die we allemaal kennen, die we al
jaren kennen en altijd naar de diensten kwamen, sommigen al hun hele
leven lang!
Als leiding van de kerk heb je soms best wel zorgen over hoe dingen
gaan en zaken waarop je geen of weinig invloed hebt. Maar gelukkig,
hebben, lezen we in onze geloofsbelijdenis, de Catechismus in Zondag
21, het volgende:
"we geloven dat de Zoon van Gód Zijn gemeente vergadert, beschermt en
onderhoudt".
Dat is zó ongelooflijk troostvol. Als ik dit niet zou geloven, als ik niet
zou weten dat de kerk, dat wij, dat u en dat ik uiteindelijk onderdeel
zijn van dat grote werk van Hem, van onze Heer en Heiland: mensen,
ik zou gillend weglopen. Ik geloof dat de Zoon van God, dat de Here
Jezus zelf Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Dat Hij
dat ook vandaag doet; en dat Hij dat ook hier op Curaçao doet. En dan

niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat Hij zo goed is, zo trouw; omdat Hij ons niet loslaat. Zijn liefde, Zijn trouw, draagt ons als kerk, als
gemeente van Hem. Ook de gemeente in de Emmakerk.
Een ieder van ons maakt deel uit van een groter geheel. Je hoort bij 'de
kerk', bij de Emmakerk. 'Gemeenschap der heiligen', staat ook in deze
Zondag 21. Ze staan er allebei in: 'de heilige katholieke kerk' is de
'gemeenschap der heiligen'. Dat is ook niet iets waar je net zo goed
zonder zou kunnen, want daar staat en valt de kerk mee. Zonder gemeenschap der heiligen is de kerk net zoiets als de biljard club of de
dart vereniging. De kerk, lieve mensen, is iets compleet anders. De
kerk is gemeenschap der heiligen. Dat hoort bij de aard van de kerk.
Zonder gemeenschap der heiligen geen kerk. Dan wordt het een club
ter bevordering van de belangen van individuele religieuze mensen ofzo; maar dat is geen kerk.
Wij zijn kerk, en dat betekent dat we niet vrij staan ten opzichte van
elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. Al die andere mensen en jij: aan
elkaar gegeven: door God. Nog niet eens zelf gekozen. Broers en zussen, die krijg je; die kies je niet, maar die krijg je. Dat is gemeenschap
der heiligen.
Groet je broeder en zuster; herken ze, want samen met hen ben je
gemeenschap der heiligen. Je kunt niet zonder hen. Ja, je kunt wel denken dat je dat kunt - ik hoor dat mensen zeggen: "Ik geloof heus wel,
maar daar heb ik de kerk niet voor nodig". Dan denk ik: "Dat kan niet.
Dat meen je toch niet?"
Het kan soms best tegenvallen, dat weten we allemaal en dat is helemaal waar. Hoef je mij dus ook niet te vertellen. Ik weet het. Maar kijk
dan telkens maar weer naar God. En dan naar elkaar.
En dank God dan. Voor de kerk. Voor je broeders en zusters. Voor de
gemeenschap der heiligen.
En dank God allermeest voor Hemzelf. Voor Zijn liefde. Want dat is
het centrum, het middelpunt, het hart van de kerk: "Alzo lief heeft God
de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven
heeft".
Laten we elkaar als Emma gemeente vasthouden, ook als dat soms wat
moeilijker gaat en vertrouwen op Hem, dat Hij ons daarin leidt en
steunt.
Olaf Mulder
Voorzitter wijkkerkenraad
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Mededeling(Urgent)!
verenigde protestantse gemeente van curaçao
Kerkelijk bureau
Fortkerk-Fort Amsterdam, tel. 461-1139; fax 465-7481
P.O. Box 4194

Attentie Urgent: LAATSTE AANKONDIGING:

Hierbij delen wij het volgende mee aan een ieder die een graf heeft op
de Protestanste Begraafplaats te Roodeweg en/of Oranjestraat :
Huwelijk
Op dinsdag 21 september
zijn Jaïr Konter en Meroeva Harry in een feestelijke
dienst met elkaar in het
huwelijk getreden. In een
prachtig versierde en volle
(voor zover vanwege de
nog steeds geldende Corona-maatregelen) Fortkerk
werd eerst het burgerlijk
huwelijk voltrokken door
de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Omringd door de getuigen
klonk het ‘ja-woord’ en
werd het paar spontaan
toegezongen door familie,
vrienden en aanwezigen
met het lied ABOSO ingezet door onze bekende
Harry Moen. Daarna volgde de dienst waarin om
Gods zegen werd gevraagd
over de verbintenis van
beide jonge mensen. Ds.
Jacob Kikkert ging in de
dienst voor.
Voor Jaïr was de Fortkerk bekend terrein. In het verleden heeft hij er
gemusiceerd met Jeanette Kroes, die indertijd zijn pianolerares was.
Vandaar dat Jeanette Kroes er een eer in stelde om de huwelijksdienst
op de piano te begeleiden. Meroeva is geboren in Nickerie in Suriname.
Het paar is woonachtig in Paramaribo. Pabien Meroeva en Jaïr!

Op 1 December 2021 zullen we starten met het ruimen van graven.
Indien u een betalings achterstand heeft of niet aangegeven heeft om
uw graf te willen behouden, neem dan svp contact op met het Kerkelijk
Bureau. Graven met onbekende identiteit (niet geregistreerd)of betalings achterstand zullen worden geruimd.Graven in slechte staat van
jaren 1930 zullen ontruimd worden .
Contact nemen met Kerkelijk Bureau VPG
Telefoon:461-1139 open van 10am tot 4 pm
Email: info@vpg-curacao.com

Bankiers:
ABN/AMRO rek. nr. 1183036
Maduro en Curiëlsbank N.V. rek. nr. 900.912-04

Atenshon Urgente: ULTIMO AVISO :
Pa medio di e anunsio aki nos kier a partisipa na nos klientenan ku tin
graf den Santana Protestant na Roodeweg i Oranjestraat lo sigiente :
Dia 1 Desember 2021 nos lo kuminsá ku limpiamentu i saka restu for
di grafnan den e santanan aki . Si akaso tin debe nan atrasá i grafnan no
registrá porfabor hasi esaki na Ofisina na Fortkerk. Si esaki no tuma
luga nos lo prosede ku e eliminashon di e grafnan enkuestion. Grafnan
den mal estado di aña 1930 lo wordu elimina .
Tuma kontakto ku Kerkelijk Bureau VPG
Telefon: 461-1139 habri 10 or mainta pa 4 or atardi.
Mail: info@vpg-curacao.com

Bankiers:
ABN/AMRO rek. nr. 1183036
Maduro en Curiëlsbank N.V. rek. nr. 900.912-04

14

Oktober 2021 VPG NIEUWS

Bijbel, Pizza’s en Cola
bijeenkomst

Ebenezer church activities
in pictures

Aandachtig luisteren naar het verhaal over de Toren van Babel
Zaterdagavond 25 september was er weer de maandelijkse Bijbel, Pizza’s en Cola bijeenkomst bij ‘domi' thuis. Zo’n tien jongeren, ‘domi' en
Farida lieten zich de pizza’s smaken en daarna was het tijd voor een
nadere kennismaking en het verhaal over de Toren van Babel, en de rol
van taal in het leven van mensen.
Celebrating Birthday of Sis Hazel Jackson

Discussiëren over het thema: “De rol van taal in het leven van mensen”.
Hoe taal verbindend of juist scheidend kan zijn. De volgende keer gaan
we verder met dit thema. En leren we 'Girafs' en 'Wolfs' spreken,
d.w.z. dan worden we vertrouwd met de taal van de Giraf en de taal
van de Wolf.

Ebenezer Men's Fellowship donation to Soup Kitchen Project
Afsluiting Bijbel, Pizza’s en Cola bijeenkomst

More pictures on page 15
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Continued from page 14

Ebenezer Worship Team

Ebenezer Men's Fellowship donation youg adults

Holy communion

Singing at Youth Service
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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 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
Wie
kan
kan
mij
helpen?
mij
helpen?

IkIk
zoek
zoek
......

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

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

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

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

