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Kun je je een meer tegenstrijdige datum voorstel-

len? Aan de ene kant is halloween in opmars in de 

wereld. Op meer en meer plaatsen wordt dit ge-

vierd. Oorspronkelijk als een feest waarop er aan-

dacht gegeven werd aan de gestorven familieleden. 

Maar vandaag de dag een feest ter ere van de boze, 

waarin angst een hoofdrol speelt. Maar ook de leu-

gen dat de boze iets is waar je niet echt bang voor 

hoeft te zijn.  

 
Aan de andere kant vie-

ren wij als Protestantse 

Christenen hervormings-

dag. Op 31 oktober was 

het 504 jaar geleden dat 

Luther zijn 95 stellingen 

publiceerde. Deze 95 

stellingen waren een do-

cument waarmee Maar-

ten Luther de wantoe-

standen in de katholieke 

Kerk aan de kaak stelde.  

 

Het leidde tot de Reformatie en wordt daarom ge-

zien als de officiële oorsprong van het protestantis-

me. De 95 stellingen stelden vooral de handel in 

aflaten aan de kaak, een concept van de Domini-

caanse priester Johann Tetzel waardoor rijken de 

vergeving van hun zonden met geld konden afkopen 

van de paus.  

In de loop der jaren is het protestantisme verder 

ontwikkeld. De leer van de reformatie of protes-

tantisme wordt wel eens kort samengevat in de 

drie (en soms 5) sola’s. Sola is Latijn voor alleen. 

 
Sola gratia (Alleen door genade) 

In de katholieke kerk van voor de Reformatie ge-

loofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage 

moest leveren aan zijn verlossing. Die bijdrage be-

stond onder meer in het doen van goede werken, 

en allerlei andere dingen die de kerk erbij bedacht. 

Maar in de reformatie is de Bijbelse gedachte van 

genade hervonden: De mens levert zelf geen bijdra-

ge aan zijn verlossing, het is enkel Gods verdienste 

en genade. Zelfs het geloof dat hem doet delen in 

de verdienste van Christus is nog genade: het 
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  31 Oktober 
 

ds. J.D. van ‘t Zand 
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Met Elkaar / Voor Elkaar 

wordt hem door God geschonken. In de brief van 

Paulus aan de Efeziërs lezen we: Door zijn genade 

bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar 

dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van 

God en geen gevolg van uw daden, dus niemand 

kan zich erop laten voorstaan. (2:8-9) 

 
Wanneer ik met ex-moslims praat, zeggen ze dat 

het grootste verschil tussen Islam en christendom is 

dat er bij de christelijke 

God genade is. Genade 

betekent dat je niet ont-

vangt wat je verdient, en 

wel ontvangt wat je niet 

verdient. Dit idee van ge-

nade is uniek aan het 

Christelijk geloof. Geen 

wonder dat de Reforma-

toren er zoveel aandacht 

aan gaven. Daar draait het 

immers allemaal om. We 

ontvangen wat we niet 

verdienen – troost, kind-

schap, liefde, ontferming, hulp, zegen, vrede, gaven, 

en oneindig veel meer.  

 
De handen waarmee we deze geschenken aanne-

men en toe-eigenen, heten geloof. (Het wordt soms 

als “sola” toegevoegd, sola fidei.) Door geloof ma-

ken we ons eigen wat God ons in Jezus geeft. Dat 

brengt verandering in ons leven tot stand. We be-

keren ons om meer en meer op Jezus te gaan lijken. 

De Heilige Geest maakt tot ons eigendom wat 

Christus geeft. We hebben dus echt helemaal niets 

om ons erop te laten voorstaan. Zelfs ons geloof is 

een genade van God. 

 
Wanneer je een besef krijgt van die onvoorstelbare 

rijke genade van God, gebeurt er veel met je. Je 

gaat het ander hoger achten dan jezelf. Je wordt 

een dienaar die de voeten (en niet de oren) wast 

van je naaste. Je wordt bescheiden omdat je beseft 

dat de genade ondoorgrondelijk is. Je zoekt de een-

heid met de medegelovigen. Je streeft naar gerech-

tigheid in de wereld. Je vertelt aan anderen waar ze 

een genadige God kunnen vinden. Je geeft aan de 
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Redactioneel 

Beste broeders en zusters, 

 

Voor u ligt de VPG editie van november.  

Time flies! we nemen alweer bijna afscheid van 2021. 

Masha Danki voor de ingezonden kopy! Voor uw 

hulp! En de foto’s erbij! Dat maakt dit mooie werk 

van de Heer compleet! 

U weet ‘t ! Op- en aanmerkingen zijn welkom, 

vooral opbouwende kritiek. 

 

Het hoofdartikel “31 Oktober” is van ds Jan Douwe van ‘t Zand. 

-Twee meditaties: van ds Kikkert en ds K.Kross. 

-Abraham’s misstap van ds Jonkman. 

-Bent u een niet kerkganger? 

Leest u de babbel eens aandachtig. 

Wie weet…. 

-Houdt God van alle mensen?? 

Samen overdenken met br Olaf Mulder. 

- Middagpauzedienst! IDEE: Pauze op uw boodschappendag! 

 

Gaat u op reis? Veel Plezier! 

Succes bij het testen! 

 

Namens de Redactie: 

Veel Leesplezier!  

Blessings!  

Jet Baank.  

is gelijkwaardig voor God. God draagt alle gewicht. 

 

Dit betekent nogal wat voor ons levens. We denken niet te veel van 

onszelf. We achten eerder de ander hoger dan onszelf. We geven 

graag ons eigen voorkeuren prijs ter wille van de ander. Omdat God 

dat van ons vraagt. We geven al onze tijd aan God, niet alleen op zon-

dag een paar uur. Nee, alles wordt van Hem en tot Hem en door 

Hem.  

Hij is alles waard.  

Wanneer je zo leeft, ben je protestants.  

 

Soli Deo gloria! 

ander ruimte. Je gunt de ander alles, en bent bereid jezelf te verlooche-

nen. Je wordt een uitdeler van genade. Je geeft complimenten, niet kri-

tiek. Wanneer je over een ander praat, is het positief en liefdevol, dus 

genadig. Je vergeeft. Je bent betrokken. Je dient. Je vindt in jezelf een 

onweerstaanbare drang om God te zoeken, te aanbidden, te dienen en 

lief te hebben.  

 
Het is in het Protestantisme essentieel de goede volgorde aan te hou-

den. We zijn gered uit genade alleen. Dat is een geschenk. Pas daarna 

komen onze goede werken. Eerst redding, dan heiliging. Eerst verlos-

sing, dan dankbaarheid. Wanneer je werken van dankbaarheid gaat toe-

voegen als voorwaarde om gered te zijn, zeg je dat Christus niet ge-

noeg is. Wanneer je zegt dat werken van dankbaarheid niet nodig zijn 

voor iemand die gered is, maak je Christus goedkoop. Dit is misschien 

wel de kern van het protestant zijn. 

 
Sola Scriptura (Alleen de Schrift) 

Hoe leert een mens eigenlijk wie God is, wie hijzelf is en hoe de we-

reld en geschiedenis in elkaar zitten? In de kerk van voor de Reforma-

tie putte men daarvoor behalve uit de Bijbel ook uit de traditie. Dat wil 

zeggen: de uitleg van de Bijbel, zoals pausen en concilies die gegeven 

hadden. Daartegenover legde Luther er de nadruk op, dat we aan de 

Bijbel als het betrouwbare Woord van God genoeg (moeten) hebben. 

Dit is wat de Bijbel over zichzelf zegt, bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 3 en 

Hebreeën 4 en vele andere plaatsen. De Bijbel is het uitgesproken 

Woord van God. We leren iets van God kennen in natuur en geschie-

denis, maar zonder de Bijbel weten we niet veel. Zeker niet over hoe 

we verlost worden. Daarom is de Bijbel in het Protestantisme nog al-

tijd het meest kostbare bezit van de mens. 

 
We nemen daarom ook de hele Bijbel erg serieus en accepteren het 

als betrouwbaar, waar en onfeilbaar. Wanneer we de Bijbel interprete-

ren, doen we het volgens de principes die het zelf aangeeft. We nemen 

niet alleen maar sommige teksten aan als Gods woorden, maar alles 

wat er staat. En vooral wat er staat over Christus. Hij is het Woord 

dat vlees is geworden, en het is door Hem alleen dat we in een goede 

relatie met God kunnen leven. (Dit wordt soms als sola toegevoegd, 

solus Christus (Alleen Christus)).  

 
Soli Deo Gloria (Alleen God de eer) 

Dit vloeit uit het voorgaande voort: als een mens enkel verlost wordt 

door wat Christus voor hem verdiend heeft aan het kruis op Golgotha 

en hij daar zelf niets aan kan of hoeft toe te voegen, is zijn verlossing 

enkel te danken aan de God die Christus naar de wereld stuurde. En is 

Hij ook de enige die daar onze lof, eer, dank en aanbidding voor ver-

dient. 

 
Alleen aan God de eer. In de tijd van de reformatie was het normaal 

voor Christenen om aan de paus, priesters en andere “geestelijken” 

heel veel eer te betonen, en ook aan de zogenaamde heiligen. Deze 

waren gestorven gelovigen die veel in Gods koninkrijk hebben gedaan. 

De reformatoren stelden heel duidelijk dat alleen God alle eer ver-

dient. In het visioen van Johannes ziet hij Jezus zitten aan de troon als 

Koning. Daarom staat er in Openbaring 5: 13 Elk schepsel in de hemel, 

op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeg-

gen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de 

eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ 

 
Het woord eer heeft in de Bijbel met gewicht te maken. Wanneer alle 

eer aan God gegeven wordt, betekent het dat God de meest gewichti-

ge persoon in je leven zal zijn. Voor een protestants mens zal niets 

belangrijker zijn dan God. Wat God wil, is doorslaggevend. Ook al vin-

den wij het ongerieflijk en onpraktisch, als God iets wil, doen we het. 

En als Gods wil in strijd is met eigen voorkeuren, geven we onze voor-

keuren graag prijs omwille van het groter gewicht van Gods wil.  En 

ook de ambten staan onder Gods gezag. De ambten worden in de ge-

reformeerde traditie weer teruggezet op de plaats waar ze horen. Niet 

meer heersen over mensen, maar mensen bedienen. Ze staan niet 

meer boven de mensen, maar tussen de mensen onder God. Iedereen 

Mededeling: VPG NIEUWS!  
Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, kunt u er eentje 

ophalen:  

- Bij de Tamarijn! Door de week 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 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: 

Jet Baank (voorzitter) 

Ludmilla Sampson 

 

Opmaak: 

Klaas Dekker en Jet Baank 

 

Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV 

Distributie: Ebenezer’s Men’s 

Fellowship 

Oplage: 900 drukexemplaren zwart

-wit.  

Ruim 230 emailexemplaren 

 

Kopij kunt u in kale opmaak, letter-

type Gill Sans MT 11, per e-mail ver-

sturen 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. 

Kopij voor de eerstvolgende editie 

kan worden ingestuurd tot uiterlijk 

woensdagmorgen   

24 November 2021,  

11.59 a.m.  
Verschijningsdatum:  

Zondag 5 december 2021 

 
 

Wij bieden u de gelegenheid om VPG-

Nieuws in kleur via e-mail te ontvangen. 

 

Op deze manier kunnen we flink bespa-

ren op de maandelijkse kosten van NAf 

2000,—. 

Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws 

elektronisch te ontvangen, meldt u dan 

aan door het zenden van een e-mail met 

uw naam en huidig postadres naar de 

redactie via e-mail adres: 

vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw 

VPG-Nieuws in kleur. 

 

For those of you who are interested we 

are offering the possibility to have VPG-

News 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  VPG-

News by e-mail, please subscribe by 

sending a mail to the editorial staff, e-

mail address: 

vpgnews@gmail.com And you will re-

ceive your next VPG-News in colour. 

Please also include your name and street 

address. 

VPG Nieuws (News) via Email 

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 maal-

tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-

den (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 on-

der 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 hier-

bij 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 21 november SILOAM 

 
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. 

Collectes 

Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

November 2021 
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2Samuel/2Samuel/2Samuel                  

Psalmen/Salmonan/Psalms                   

Daniel/Daniel/Daniel                              

Daniel/Daniel/Daniel                              

Marcus/Marko/Mark                              

Johannes/Huan/John                              
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-

tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-

ducten 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 

Adverteren 

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 

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 vol-

gende 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 con-
tact 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 do-
minee 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 
  

   06-11  ds. J.D. van ‘t Zand 

   13-11  ds. J. Kikkert 

   20-11  ds. Kenneth Kross 

   27-11  br. D’arcy Lopes 

   04-12  ds. J.D. van ‘t Zand 

   11-12  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 men-

sen 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? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 

 
07-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  

14-11 br. Olaf mulder  

21-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  

28-11 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  

 

05-12 ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
07-11 ds. J. Kikkert 

14-11 ds. J. Kikkert 

21-11 ds. J. Kikkert 

28-11  ds. Kenneth Kross 

 

05-12 ds. J. Kikkert 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 

07-11 Rev. Kenneth Kross (HC) 

14-11 Women’s Group 57th Anniversary 

21-11 Rev. Kenneth Kross Harvest,  

          Thanksgiving & Anniversary Service  

28-11 Rev. Jacob Kikkert Praise & Worship 

          Service  

 

05-12 Rev. Kenneth Kross (HC) 

http://www.tunein.com/radio/Radio-Semiya-985-s125382/
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During our friendship service on Sunday, October 24th, Sister Maghalie 

Van der Bunt George held a meditation on Mark 6:30-44, a well in 

which we read about Jesus feeding the Five Thousand. At one point in 

her meditation she said: “When I read this text I must admit that I felt a 

little bit of pity for the disciples. I thought: how I recognize this. You long for 

some quiet time and you really, really need a break and some rest, but then 

something else pops up, a needy crowd, a new task, a new request and so 

on”   

We sometimes give ourselves wholeheartedly to our work, our obliga-

tions, our family, our church and then we get very tired. We eagerly 

look forward to the moment when we can take a break, to recover 

from the stress and all the heavy tasks that rest on our shoulders. But 

just when we think that we can relax, another situation arises in which 

we are expected to be strong, and to be there for the ones that need 

us.  

Years ago I had the trainer in my sports club who worked hard to help 

us improve our physical condition. After an hour of intensive training 

when we were all tired and longing for some rest to recover he would 

say: “okay guys, and now we start”. And then he let us continue for 

another fifteen minutes. He did that consciously and deliberately to 

push our limits and to show us that we could do much more. The last 

fifteen minutes were not meant to increase our physical fitness, but 

had to shape our mentality, make us stronger mentally and make us 

aware of the fact that sometimes we can go on for longer than we re-

alize. So these memories came back to me when I listened to the med-

itation of Sr. Maghalie. The great thing about such training was that 

afterwards you were always proud when you realized you made it to 

the end.  

So it must have been for the disciples of Jesus who thought they could 

rest for a while and yet again receive another task from the Master to 

give bread to the hungry multitude. That is how it is sometimes with 

the disciples of Jesus nowadays. In the Church, we see the faithful and 

active people taking on responsibilities again and again. You can find 

them almost everywhere in the various functional groups of the 

Church, you see them at almost all church activities, you meet them at 

the Bible study and on Sundays they faithfully attend service. But some-

times we get so tired: our energy gone, we need a rest. And it is pre-

cisely at those moments that we notice that our mission demands 

more of us. And how many times we experience that ours seems like 

“Mission Impossible” Do we just say it can't be done? Do we just give 

up? How do we react?  
 

This beautiful passage from the Bible inspires us to start our seemingly 

impossible task by turning first to the Lord: “we bring the bread to 

Jesus first” after which we will notice that it is still possible to “feed 

today’s hungry multitude”. Jesus makes the impossible possible. He 

multiplies His grace! The tired and hungry disciples must have been in 

awe and admiration while performing their task and afterwards they 

must have thought that this experience was one they would not want 

to have missed. They could have protested or left, but they turned to 

the Master for advice and He gave them the solution. 
 

There are many tired laborers in God’s vineyard today. The harvest is 

big but there are not enough laborers. When we get tired we complain 

sometimes because we are facing a mission that seems almost impossi-

ble: “There is no money”. “We don't have enough people to help”. 

“The preparation time is too short”. “The people won't show up”. 

Many times the church task doesn’t fit in our already very hectic life 

and busy schedule.  But if that task fits right into the Lord's schedule, 

then all we need to do is start and trust Him. We are not expected to 

work the miracles so let us leave those up to Him and do what is 

good. Afterwards, when we look back, we are humbled by His great-

ness.  Our fatigue and despair will then turn into contentment and sat-

isfaction. These will turn into enthusiasm and inspiration. Like we used 
to say at the sports club we can also say in church: “Yes we made it, 

we made it!” We are ready for a bigger challenge now! 

In de Amigoe, 21 oktober 2021 heeft de kerkenraad van wijkgemeente 

Fortkerk in een ingezonden stuk nadrukkelijk afstand genomen van de 

recentelijke publieke uitlatingen, gedaan door de Vereniging Christelijke 

Pastores, die o.a. vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van de 

rechtspraak. Die zou volgens de Vereniging Christelijke Pastores in het 

geding zijn door de seksuele geaardheid van de aankomende president 

van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. We ervaren het in twijfel 

trekken of verdacht maken van de persoonlijke en professionele inte-

griteit en waardigheid als homofoob en vijandig tegenover homoseksu-

elen. De wijkgemeente Fortkerk distantieert zich van de uitspraken van 

de Vereniging Christelijke Pastores, die overigens anders dan de naam 

lijkt te suggereren, zeker niet àlle dominees, pastores en geestelijken 

vertegenwoordigt die Curaçao rijk is. Net zo goed als de wij de slaver-

nij en slavenhandel in de geschiedenis van Curaçao verwerpen, en dit 

als zonde belijden,  geldt dit voor elke vorm van discriminatie op huids-

kleur, cultuur, afkomst, sociale klassen, gender, maar ook seksuele ge-

aardheid. We zijn ons bewust dat er binnen en tussen kerken in Cura-

çao verschillend wordt gedacht over homoseksualiteit. Als wijkgemeen-

te Fortkerk streven we ernaar om een inclusieve geloofsgemeenschap 

te zijn waar een ieder die zich betrokken voelt bij geloof en kerk wel-

kom is om volwaardig mee te doen en gezien wordt als kind van God, 

ongeacht sociale status, afkomst, gender, huidskleur of seksuele geaard-

heid. We willen naar het voorbeeld van Christus ruimte bieden aan de 

ontmoeting met elkaar en met God, en zo ook bijdragen aan een veilig 

klimaat voor een ieder in onze samenleving. 

Meditation: Mission Impossible? 

by Rev. Kenneth M. Kross 

Amigoe ingezonden artikel 

Graag breng ik de middagpauzediensten om 12.30 uur op de eerste en 

derde woensdag van de maand onder uw aandacht. De eerstvolgende 

keren zijn 17 november en 1 en 15 december. Het is een kort moment 

van bezinning en verdieping,  een lied, stilte en gebed. Deze momenten 

worden georganiseerd door de Raad van Kerken in Curaçao, in overleg 

met de Fortkerk, als gebed voor de Curaçaose regering. In de gebeden 

vragen we onder meer aandacht voor maatschappelijke problemen en 

voor onderscheidingsvermogen en wijsheid voor hen die leiders zijn 

van gemeenschappen.  De middagpauzediensten zijn voor iedereen!! 

Dat wil zeggen, gemeenteleden, overheidspersoneel, voorbijgangers, 

toeristen, gepensioneerden, lokale middenstanders etc. Wees welkom 

voor een kort moment van bezinning en bezieling!!  

Fortkerk Middagpauzediensten 

Jeremiah 1: 5 states: “Before I formed you in the womb I knew you” 

says the Almighty. 

The Almighty knows us before conception, where life begins. 

Exodus 20 : 13 states: “Thou shalt not murder” – Commandment # 6. 

There are countries that still have the death penalty in their laws. 

Where and from whom does a country acquire the right to murder? 

Politicians and physicians want to decide when life begins. Why don’t 

they ask the Creator? 

He owns everything and has authority over everything and states when 

life begins. 

Abortion is the deliberate termination of life (human pregnancy) when 

a human being executes this on another human being. 

It’s an euphemism for murder. 

Women are manifesting and protesting because they say they have 

rights: 

Because it’s their body – when and where did they purchase it and 

from whom? 

Murder!!! 

By Bro. D’arcy J. Lopes 

Continue on page 11 
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Ebenezer Community News  and Church Activities 

 

Submitted by Bro. D. Martina  

You shall rise up before the grayheaded and honor the aged, and you 

shall revere your God, I am the Lord. 

1 Timothy5:1-2 

Do not sharply rebuke an older man, but rather appeal to Him as a 

father, to the younger men as brothers, the older women as mothers, 

and the younger women as sisters, in all purity. 

 

Exodus 20:12 

Honor your father and your mother, so that you may live long in the 

land the Lord your God is giving you.  

Growing old is a right. It is a privilege allowed by God. It is an oppor-

tunity to be useful and productive in the service of our family and of 

our God. 

 

Activities 

In October we had very uplifting 

services that were transmitted via 

livestreaming on Youtube and Face-

book.  

Due to the Covid-19 measures 

there are still rules we have to ad-

here to like social distancing and 

wearing a mask. 

On October third we had our com-

munion service. Rev. Kross was in 

charge and his meditation for that 

day was”Our need for a communi-

ty” 

We were encouraged  to come to 

church to worship, although we can 

worship in the comfort of our 

home. When we come to worship 

together we nurture and strengthen 

our faith. Rev. Kross referred to Ps. 

133: 1 that reads” How good and how pleasant it is for brethren to 

dwell together in unity. God is pleased when we come together in uni-

ty. 

The communion was administered by Rev. Kross and Sis Yvonne Isi-

dora- Gumbs sharing the bread and the wine was shared by the dea-

cons. 

Then on the tenth of October Rev. Kross’ meditation was entitled 

“God’s giving people” 

Rev. Kross expounded on what the bible says on giving. Giving brings 
us blessings. When you give you receive. Giving is not only money, but 

we can also give time, energy and talents. 

Did you  know that on October 1st.  worldwide the International Day 

of older persons is celebrated every year? The aim of the day is to 

spread awareness about the need for health provisions and social care. 

This tradition started  when on 14 December 1990, the United Na-

tions General Assembly designated October 1 as the International Day 

of Older Persons.  

The theme for this year is “Digital Equity for all ages”which affirms the 

need for access and meaningful participate on in the digital world by 

older persons.  

According to the UN” The idea is to bring awareness about the inclu-

sion of older persons while tackling stereotypes, prejudice and dis-

crimination associated with digitalization, taking into account social 

cultural norms and the right to , autonomy, to highlight policies to lev-

erage digital technologies for full achievement of the sustainable devel-

opment goals, to address public and private interests, in the areas of 

availability, connectivity, design, affordability, capacity building, infra-

structure, and innovation, to explore the role of policies and legal 

frameworks to ensure privacy and safety of older persons in the digital 

world, to highlight the need for a legally binding instrument on the 

rights of older persons and an intersectional person-centered human 

rights approach for a society for all ages.” 

Many older persons have found themselves obligated to get acquainted 

with digitalization and learn the fundamentals so they can stay in touch 

with their love ones, especially their grandchildren , friends far and 

near. The community should show empathy for the elder persons who 

are struggling with this new way of life. 

 

What about the elderly in the church? 

In our church in my  opinion ,by far the membership consists of mem-

bers 60 years and older.  

In the bible we can find many verses pertaining to how the elderly 

should be treated. 

The view the bible holds on age is that the elderly demands respect 

and dignity. They are wise, full of experience, worthy of praise and 

adoration. 

Growing old is a privilege allowed by God. We see that the elderly 

does very good work in the church. 

There are many verses regarding the biblical view of the elderly. 

Here are a few to consider 

 

Isaiah 46:4 

Even to your old age I will be the same, and even to your graying years 

I will bear you. I have done it, and I will carry you And I will bear You 
and I will deliver you. 

Leviticus 19:32 

Communion Service 
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Margarita Elisah Hodge   

 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  

SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 

 

• Sewing classes / Les di kosementu    18.30-20.30 

• Computer and Smart phone       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. 

 

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. . 

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 

Jesus had compassion on the crowd. When the disciples asked Jesus to 

send the crowd away so they can get something to eat in the sur-

rounding country side and villages.  Jesus told them no, you give them 

to eat.  They came back with the five loaves and two fish. Jesus blessed 

it and all were fed. What little can we share? How do we help those 

starving for spiritual food? We have to share soul food and it is free. 

You can receive soul food, food for the soul here at the Ebenezer 

Church on Sundays and Wednesdays. 

 

Ebenezer Multimedia . 

Our multimedia team is doing a fantastic job. However, there is need 

for some support. 

If you are interested and committed to dedicate time for this cause 

please contact Rev. Kross, Br. Dennis Martina or Br. Ralph for more 

information. 

Give wholeheartedly what you can. 

On Sunday October 17 the Ebenezer men’s fellowship was in charge 

and Br. Brodie brought the message. His meditation was entitled “How 

do we see ourselves when we are in the presence of God.?” God 

knows everything about us. In Jeremiah 1:5 God said : I knew you  be-

fore I formed you in your mother’s womb. God knows how we think, 

how we feel and he still loves us. Jesus Christ has given his life on the 

cross so we could be reconciled to God. Man looks at the outside ap-

pearance but God looks at the heart. 

On Sunday October 24th we had a Friendship Service led by Sis.  

Maghalie van der Bunt- George. 

The theme of her meditation was “Sharing soul Food” Her theme was 

based on the story of  Jesus feeding over 5000 persons with five loaves 

and two fish.   

Online services: 

 https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

Continue on page 11 

Ebenezer Men's Fellowship 

Friendship Service 

Friendship Service led by Sis. Maghalie van der Bunt-George 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

ds. Jacob Kikkert 

 Fortkerk         

Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 

Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 

Br. B. Kristensen (ouderling) 

 

 

Zr. R.D. Rahman 

Zr. Hilly Pijnaker-

Oostingh (Scriba) 

 

461 5013 

678 9296 

 

 

565 2334 

 

Br. H. Rudolph 

Br. A. Strampel 

 

Diakenen 

Zr. H. Walters 

 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

6948640 

5229550 

 

 

679 6598 

 

 

462 6873 

696 6818 

Predikant:  

ds. Jacob H. Kikkert          

Kaya Cacique Manaure S-36 

Cel: 687 0262 

E-mail: ds.kikkert@icloud.com 

 

Stichting Behoud Fortkerk 

Bankrekening MCB 26392809 

Uit de pastorie: 

Ik verheug mij erover dat de kerkdiensten weer langzamerhand op 

meer belangstelling kunnen rekenen, deels vanwege het langzaam aan-

trekkende toerisme. Maar ook ‘oude bekenden’ begroeten we weer 

met regelmaat. Onze kosteres Aurelia Palm is weer terug op het Fort. 

Daar zijn we weer blij mee. Na enkele welverdiende weken vakantie, 

en een kort ziekteverlof, weer enthousiast en dienstbaar aan onze ge-

meente en ons mooie kerkgebouw. Wat geweldig fijn dat we Arend 

Strampel de taak van het kosterschap met zoveel glimlach en inzet heb-

ben zien waarnemen. Hij was meerdere malen op zondag en door de 

week present en we zijn hem 

daarvoor zeer dankbaar. Ikzelf 

hoefde twee zondagen niet voor 

te gaan. Collega emeritus ds. Yn-

te de Groot uit de stad Gronin-

gen was op vakantie op nos dushi 

Korsou en is in mijn plaats voor-

gegaan in de dienst.   Daarvoor 

dank ik hem hartelijk. Het is voor 

mij heel plezierig om ook een 

keer als ‘kerkganger' in de bank 

plaats te kunnen nemen. Bijzon-

der is dat wij elkaar hier op het 

eiland voor het eerst hebben 

ontmoet. In de twaalf jaar dat ik 

in de stad Groningen predikant 

ben geweest, is het er op de één 

of andere wijze nooit van geko-

men.  

 

 

Kerkdiensten 

Wat kerkdiensten betreft blijven COVID regelen voorlopig van kracht, 

zoals de afstandsregel van 1,5 meter, hygiëne maatregelen betreffende 

ontsmetting van de handen en het dragen van een mondneusmasker, 

dat overigens op de zitplaats mag worden afgedaan. 

 

Eeuwigheidszondag  

Zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen 

we Eeuwigheidszondag. Op deze zondag gedenken we in de Fortkerk 

de gemeenteleden en dierbaren die het afgelopen jaar zijn overleden. 

Daarover leest u verderop meer.  

 

Belijdenis en Doopdienst 

Op zondag 19 december D.V. zal de Heilige Doop bediend worden aan 

Mason Avery Steven Croes, het zoontje van Kaydee Chang en Steven 

Croes. Mason is geboren op 13 oktober. Pabien aan de ouders! Tegelij-

kertijd hopen Kaydee en haar zus Stephanie in die dienst openbare be-

lijdenis van hun geloof af te leggen. We zijn natuurlijk erg blij als we in 
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het midden van de oude Fortkerk Gods trouw aan de jonge generatie 

mogen ontdekken. We kijken uit naar een vreugdevolle dienst.  

 

Kerstnachtdienst 

Opnieuw proberen we in de voorbereiding rekening te houden met 

alle onzekerheid en beperkingen die er nog steeds zijn vanwege Covid. 

Dat maakt dat we er rekening mee houden dat de Kerstnachtviering 

vermoedelijk op bescheidener schaal plaats zal kunnen vinden dan wat 

we voorheen gewend zijn. Wordt vervolgd. 

 

Bijeenkomsten 

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. Ook als u voor het 

eerst wilt komen, bent u van harte welkom. Om 10 uur in de Tamarijn. 

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' mag op belangstelling van zo’n twaalftal jonge mensen 

rekenen. 

 

Kerkenraadsleden 

Ik herhaal dat er nog steeds openstaande vacatures te vervullen zijn. 

Het ontbreken van ouderlingen maakt de kerkenraad kwetsbaar alsook 

het bestuur van de wijkgemeente  De wijkkerkenraad nodigt u van har-

te 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 Kik-

kert. 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 lagen, terecht onlangs geopereerd zijn. 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 de bij 

de kerkenraad. We wensen hen beterschap, geduld en sterkte toe. En 

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  
 

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 

Gastvoorganger Ds. De Groot 

Vervolg op pagina 9 
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Online diensten:  

https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

als een soort ‘mater familias’ betrokken bij het wel en wee van haar 

familieleven, ver weg en dichtbij.  

 

Tia is geboren hier op nos dushi kòrsou, in een hecht gezin. met vier 

kinderen. Tia was de oudste,  zus van drie broers. Als oudste is ze zich 

altijd verantwoordelijk blijven voelen voor de anderen. Een tijdlang 

woonde het gezin op Dokterstuin. Van daaruit was het een lange weg 

naar school. Er was wel die ‘vreselijke’ auto waarmee je van Bandabou 

naar de stad kon reizen. Maar je moest maar net geluk hebben om een 

goed plaatsje te bemachtigen.  Anders kon je er een pijnlijk zitvlak 

overhouden van het moeizame rijden over de lange hobbelweg naar de 

stad.  

 

Ze had een fijne en onbezorgde jeugd. Was sportief, tennis, zwemmen, 

basketbal, het boeide haar allemaal. Ze was bescheiden, vriendelijk en 

rustig, hield van harmonie en stond niet op de voorgrond. Maar ze was 

ook iemand met karakter die, hoewel sociaal, niet het kaas van haar 

brood liet eten. In haar latere leven regelde ze de zaken, als Manchi op 

reis was van het Security bedrijf dat hij later in zijn leven had opgezet. 

Veel deden ze samen. Reizen, boodschappen. Aandacht voor nichtjes 

en neefjes, familie. Op de achtergrond hun beider verdriet dat henzelf 

geen kinderen geschonken werden.  

 

De laatste jaren nam de schemering in Tia's leven toe. Soms geen 

woorden meer kunnen vinden, of gedachten, want ze verwaaien: het 

stormt soms in je hoofd tot het steeds meer een fluisteren wordt, en 

tenslotte stilte.  Geen woorden meer. Dan ontstaat op een andere laag 

contact. Niet zozeer van hoofd tot hoofd, maar van hart tot hart met 

haar dierbaren die haar graag en veel opzochten. 

 

Tot de stilte komt van het loslaten. Ze hield — hoewel ze niet veel in 

de kerk kwam, van wat er gezongen werd. Liederen als: ‘Wat de toe-

komst brenge moge’, of Dank u voor deze morgen’ Of het mooie  

troostlied:  'Grandi Bo ta'. Liederen die iets van het geheimenis van 

Gods nabijheid en grootheid  vertolken. Liederen die ze zingen dat 

wanneer alles, alles wegvalt, Hij er nog steeds is als onze Hemelse 

Vader, die niet laat varen het werk zijner handen.. Ilse vertrouwde daar 

op. En nu is ze niet meer. Op engelenvleugels is zij van ons weggedra-

gen, in de handen van de Allerhoogste God, die barmhartig is en de 

zijnen kent. Of in de woorden van Christus: Ik ben de Opstanding en 

het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. 

 

Ze is nu ‘thuis'. Overgegaan van deze vergankelijke wereld naar de on-

sterfelijkheid in Gods goede hemel, voorbij onze woorden en begrip-

pen, maar waar geen pijn meer is, geen benauwdheid; slechts eeuwige 

vrede en rust. Zij wordt node gemist door allen die om haar gaven. 

Maar What a blessing is that stillness! As He has brought her safely into 

harbor! Zij rustte in vrede. 

Ilse (Tia) Mensé-Schotborgh 
 

Op 1 oktober namen we in El Tributo afscheid van Ilse (Tia) Mensé-

Schotborgh, temidden van familie en vrienden. Zij overleed op 22 sep-

tember en mocht 99 jaar worden. God’s ontferming heeft haar gedra-

gen tot de voltooiing van haar aardse dagen. Op Gods tijd – zo geloven 

we.  Haar gezondheid was steeds brozer geworden en  langzaam ver-

troebelde ook haar geest. Voor Tia zelf was haar leven voltooid en 

God mocht haar thuis halen. 

 

Ieder afscheid vervult ons met gemis en droefheid. Maar dankbaarheid 

en vreugde overheersen om wat er is geweest: de zorg, toewijding, de 

liefde die Tia heeft gegeven, de vrolijkheid en de vriendschap die van 

haar uitging, de verhalen waar zij ons in liet delen. In alles wat zij voor 

haar naasten en dierbaren heeft betekent heeft zij het mooie van deze 

wereld laten zien. We lazen de woorden uit Psalm 107: 

 

He calmed the storm to a whisper 

and stilled the waves. 

What a blessing was that stillness 

as he brought them safely into harbor! 

 

Een pelgrimslied. Woorden van vertrouwen klinken er in mee: Onder-

weg zijn is niet zelden met met onzekerheid omgeven, dat  geldt even-

zo voor je levensreis. Het  leven van mensen is nu eenmaal niet van 

tegenslag  en stormen gevrijwaard. Niet alleen dat wat goed is valt ons 

toe. Maar ook wat moeilijk is. Niet alleen geluk, maar ook verdriet.  

Dingen die er ook waren in het leven van Ilse Tia. Maar…, zo vervolgt 

de dichter van de psalm, wij kunnen dat allemaal dragen wanneer we 

ons bestaan baseren op God. Wanneer we er op vertrouwen dat God 

ons vasthoudt, altijd, overal. Dat God nabij is, zonder versagen. 

 

Wellicht is het daarom, dat Tia dat hangertje van Sint Christoffel be-

waarde.  Sint Christoffel: in de traditie van de oude kerk de bescherm-

heilige van alle reizigers. Waarvan wordt gezegd dat hij over je zal wa-

ken wanneer je onderweg bent. En je weer veilig thuis zal brengen aan 

het einde van je reis.  En Tia hield van reizen. Ze heeft veel gereisd, 

Indonesië, Europa, Canada, de Verenigde Staten, Zuid Amerika. Mede 

vanwege de carrière van haar echtgenoot Manchi, die ze had ontmoet 

bij KLM. Zíj werkte er in een administratieve functie. Herman (Manchi) 

Mensé was werkzaam als  boordwerktuigkundige bij de KLM. Hij vloog 

op ‘de Snip’. Een verliefdheid tussen beiden bloeide op en zou altijd 

blijven. Het verhaal gaat dat ze op hoge leeftijd nog steeds als twee 

jonge verliefde tortelduifjes hand in hand konden zitten.  Zo lang, sa-

men liefde en geluk ervaren, tot op het laatst. Manchi overleed in 2015.  

 

In 1949 waren ze getrouwd, in de Fortkerk. Via Nederland, waar Man-

chi zijn pilotenopleiding voltooide, vertrokken zij samen naar Indonesië. 

Van daaruit bediende de KLM bestemmingen in Azië. Het was een 

avontuurlijk bestaan. Soms ging Ilse mee op de reizen. Op andere mo-

menten bleef ze thuis in Jakarta met de baboe. Na een aantal jaren 

kwamen ze weer naar nos dushi Kòrsou. Maar de liefde voor Indonesië 

zou  Tia altijd houden. Volgens de mensen die haar kenden was haar 

pindasaus ongeëvenaard.  

 

Haar hele leven is haar huis een gastvrij onderkomen geweest voor een 

ieder die bij haar aan de deur kwam, nichtjes, achternichtjes, wie dan 

ook. Ze genoot van het gezelschap en hield van spelletjes doen, en kon 

als geen ander vliegtuigjes vouwen van papier.  Wat we van haar 

blijvend zullen herinneren, is hoezeer ze betrokken was op haar familie, 

bovenal dat zij kracht en nabijheid ervaren van de liefdevolle God die 

ons in Jezus tegemoet komt.  Laten wij elkaar tegelijkertijd niet verge-

ten in onze dagelijkse gebeden.  Vanzelfsprekend blijf ik graag horen 

waar mijn aanwezigheid welkom of gewenst is, eventueel via de tele-

foon. 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. 

 

ds. Jacob Kikkert 

Vervolg van pagina 8 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

Ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

Ik ga op reis… 

“Ik ga op reis en ik neem mee…” Dit is een spelletje dat soms door 

kinderen wordt gespeeld. Dan noemen ze de dingen op die ze het 

graagst mee zouden willen nemen als ze op reis gaan. In deze tijd moet 

ik offertes krijgen voor de komende verhuizing. Wat laat ik achter, wat 

neem ik mee? Over elke bezitting moet ik een beslissing nemen. Dat is 

soms ingewikkeld. Het is nuttig voor het opruimen van je spullen en 

uitzoeken wat je echt nodig hebt.  

Op zulke momenten moet ik vaak denken aan de woorden van Mozes 

die hij tot God richtte. “Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder 

trekken.” (Exodus 33:15). Mozes heeft het moeilijk met de Israëlieten. 

Ze willen maar niet trouw blijven aan God. Ze hebben net een gouden 

kalf gemaakt en het aanbeden. Daarop heeft God gezegd dat hij niet 

verder met dit volk wilde meegaan. “Jullie gaan maar op reis, maar Ik ga 

niet mee!” Wat een schrik! Daarom weigert Mozes de situatie aan te 

nemen. Hij zegt, Ik ga op reis, maar ik neem U mee! Zonder U ga ik 

niet. God geeft aan Mozes gehoor en belooft dat Hij meegaat. 

Als deel van Gods troost, zegt Hij dan: ‘Ik zal in mijn volle luister voor 

je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk 

genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie 

ik barmhartig wil zijn.’ 

Op de eerste oogopslag lijkt dit niet op een erg troostvolle boodschap. 

God zegt eigenlijk, Ik doe wat Ik wil. Hoe moest Mozes hier troost uit-

halen? Waarom zegt God dit in de context van de onzekerheid en angst 

van Mozes? Als je met iemand trouwt en jullie spreken jullie trouwbe-

loften uit, en de één zegt, ik doe wat ik wil, is dat toch niet erg troost-

rijk! Waarom zou God zoiets zeggen in het kader van het verbond en 

hoe haalt Mozes troost en moed daaruit? 

Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig. God zegt hier, het hangt niet 

van een mens af wat ik doe. Paulus zegt hierover: “Alles hangt dus af 

van God en zijn barmhartigheid, niet van de wil of de inspanning van de 

mens.”  

God zegt dus tegen Mozes, niets wat dit volk doet of nalaat kan maken 

dat Ik meer of minder van hen houd. God is geen mens dat hij altijd 

maar reactief bezig is in zijn relatie met mensen. Geen zonde is te groot 

voor Gods genade. Geen verloren zoon woont te ver weg dat Gods 

genade hem niet kan bereiken. Wees daarom niet bang, Mozes! Mijn 

keuzes zijn afhankelijk van mijn eigen soevereine wil. Wat een troost!  

Daarom maken we dit ook ons gebed: Ga toch met ons mee, Here on-

ze God! Elk moment. Zonder U kan ik niet, wil ik niet verder gaan. Blijf 

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. 

bij mij, Heer! En God antwoordt: Onthoud, Ik ben bij je alle dagen van 

je leven. 

Ik wil een aantal zaken onder uw aandacht brengen:  

- Op 7 november hopen we een kinderdienst te houden in samenwer-

king met de Marnix school. Wees welkom! We zijn dankbaar voor wat 

Denise hierin doet in samenspraak met juf Arelis! We kijken uit naar 

een mooie en gezegende dienst. 

- Op de woensdagavonden hebben we een mooie bijeenkomst: kerk op 

woensdag. Daar bespreken we wat geestelijke training inhoudt. Mensen 

geven zoveel aandacht aan het trainen en trim houden van hun lichaam 

en zelfs hun ziel, maar vaak blijf de geest dan achter. Maar God geeft 

ons een sportschool (kerk) en trainers om ons ook geestelijk in condi-

tie te krijgen en te houden. Met een stuk of 16 deelnemers in totaal zijn 

we iedere week hiermee bezig. Voel je vrij om hier deel van te zijn. 

Momenteel is het digitaal, via Zoom. Misschien denk je, ik ken Zoom 

helemaal niet. Dat maakt niet uit, we helpen je op weg.  

- De volgende koffieochtend is op 17 november vanaf 09:30. Dit is een 

ochtend van Bijbelstudie en gezellig samenzijn voor oud en jong. Er is 

verderop een artikel hieraan gewijd. Wees welkom! 

- Op 21 november hebben we in de dienst het afsluiten van het kerke-

lijk jaar. Een zogenaamd kerkelijk jaar begint met advent en loopt dan 

via Pasen en Pinksteren tot de zondag voor advent. Het is de gewoonte 

om dan terug te blikken op belangrijke gebeurtenissen in dit afgelopen 

jaar, vooral om ook de gestorven broeders en zusters te gedenken. 

Tijdens de dienst geven we ook aan de familieleden de gelegenheid een 

kaarsje aan te steken voor deze mensen en bidden we voor iedereen 

die iemand moet missen. Wil je een naam doorgeven, dat kan aan Car-

men of de dominee. (Het hoeft niet alleen om leden van de gemeente 

te gaan.) 

Met deze woorden wens ik iedereen een gezegende en gezonde tijd 

toe! 

https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/
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donker om ons heen, maar eens zullen tranen door God gedroogd 

worden en zal de zon opkomen over onze donkere momenten. We 

zijn samen in de verbondenheid van Gods liefde door de tijden heen. 

Daarom noemen we de namen en blijven we namen noemen. Zo zijn 

we omgeven door de mensen die ons zijn voorgegaan.  En in de Fort-

kerk is dat ook bijna tastbaar. Tijdens de dienst is voor een ieder gele-

genheid een kaarsje aan te steken om zo de dierbaren te gedenken die 

ons in zijn ontvallen, kort of langer geleden, en die we pijnlijk missen. 

Ook in deze dienst zullen we traditiegetrouw het lied zingen: 

De mensen van voorbij, wij herinneren de namen. 

Wij hopen dat u voor zover mogelijk aanwezig kunt zijn.  

Elke maand organiseert de Emmakerk op de 3e woensdag van de 

maand een koffiemorgen. Op deze ochtenden gaat het niet alleen om 

gezellig bij elkaar te komen, maar ook om onderricht te krijgen van 

dominee Jan Douwe van 't Zand. Op deze ochtenden worden psalmen 

besproken en er wordt ook uitbundig hierover gediscussieerd. Op 20 

oktober jl. hebben we psalm 2 besproken. De kern van deze psalm is: 

Jezus is De Koning.  

 

Een ieder, jong en oud is op de volgende koffiemorgen welkom, welke 

valt op woensdag 17 november. 

 

Lilian Felicia 

De koffieochtend in de Emmakerk 

Koffieochtend 

Fortkerk Eeuwigheidszondag 

Gedenken van overledenen 

Het kerkelijk jaar dat begonnen is met de Eerste Advent, eindigt dit jaar 

op zondag 21 november. De laatste zondag van het kerkelijk jaar noe-

men we Eeuwigheidszondag, Op deze zondag gedenken we in de Fort-

kerk de gemeenteleden en dierbaren die het afgelopen jaar zijn overle-

den. Nabestaanden kunnen tijdens de dienst een kaars aansteken voor 

hun overleden geliefde. Hun namen worden in ons midden voorgelezen.  

De kaars wordt aangestoken aan de Paaskaars, omdat wij geloven dat 

de gestorvene leeft in het licht van de Heer. Als alle kaarsen zijn aange-

stoken, wordt er nog een kaars aangestoken voor allen wier namen niet 

genoemd zijn. Tijdens Eeuwigheidszondag denken we niet alleen aan wie 

er niet meer is, maar we kijken ook naar de toekomst. Er wordt troost 

gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze geliefden die er niet 

meer zijn, én hoop geput uit de belofte dat God ‘alles nieuw zal maken’. 

Het is een dienst waarin plaats is voor verdriet en gemis en de pijn van 

een afgebroken leven. Maar het is geen treurige dienst. Omdat aan ver-

driet ook perspectief wordt gegeven vanuit ons geloven: nu is het nog 

Don’t they realize they are caretakers and the Almighty the owner? 

Because they started a life, they can terminate it – it takes 2 to tango 

and the seed of a male has to be involved. Since when are human be-

ings Creators? 

Because the US Supreme Court decried (Roe & Wade) that it is a con-

stitutional right to abort – is the US constitution above the constitu-

tion of the Almighty? Does this constitution provide the right to mur-

der the unborn? 

If women claim they have rights, doesn’t the unborn have rights? What 

about their right to live? 

Why aren’t the churches and/or believers claiming that one cannot 

infringe on the rights of the Almighty? 

Their silence is deafening. Some are even promoting murder. 

The Dutch law permits physicians to murder, because they can do it 

more efficiently to avoid complications, which means murder legally as 

long as it’s done efficiently. Isn’t a physician supposed to save lives ac-

cording to his/her oath? 

Murder is murder.  By whatever name you call it, it remains murder. 

Euthanasia which is the deliberately killing of a patient, is another eu-

phemism for murder. 

Even if the authority is given by human law to a group of physicians it 

remains murder. 

Jesus Christ instructs us to “love our neighbor like ourselves’. If we 

cannot love our neighbor, it is impossible to love our self. 

A wrong cannot claim to be a right!    

Stand up for Jesus ! 

Murder!!! Continued from page  5 

Upcoming activities for November 2021 

 

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 

Sunday   7th Holy Communion Service - Rev. Kenneth Kross 

Wednesday  10th 6.00-7.30 p.m. Bible Study & Prayer Meeting 

Thursday   11th Soup Kitchen 

                        4.00-6.00 p.m. Pastoral Consultation Rev. K. Kross 

Sunday    14th Worship Service - Women’s Group 57th  

                        Anniversary 

Wednesday    17th 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. Kenneth Kross 

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 

Ebenezer News Continued from page  7 
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ABRAHAMS misstap heeft verregaande gevolgen. 

 

 
JODEN 

ABRAHAM-Isaak- Jacob en het Verbondsvolk Israël-David-De Messias 

 

 
CHRISTENEN 

ABRAHAM- Isaak-Jacob (Israël)- David- Jezus, de Messias en de Eccle-

sia 

 

 
MOSLIMS,   

ABRAHAM- de Profeten-Ismaël-Muhammad- de UMMA=Gods volk 

 

Een kritische beschouwing over Abraham, Vader van vele 

(on)gelovigen. 

De joden beroepen zich op Abraham en Isaac naar hun Messias. 

De christenen beroepen zich op Abraham en Isaac, naar Christus. 

De moslims beroepen zich op Abraham en Ismaël, naar Muhammad. 

De Bijbelse aartsvader Abraham wordt door joden, christenen en 

moslims vereerd om zijn geloof in God. Hij is de ‘vader van vele vol-

keren’. Hij is de stamvader van de Israëlieten en de Ismaëlieten. Voor 

joden en christenen is het Isaac, de zoon die zijn vrouw Sara aan Abra-

ham schonk, die de drager werd van het ‘altijddurende Verbond’ 

dat JHWH met Abraham sloot. 

Voor moslims is het Ismaël, de zoon van Hagar die de drager werd van 

het altijddurend Verbond, dat Allah met Abraham sloot. 

 

In Genesis 17 wordt het grote Verbond bekend gemaakt tussen God 

en Vader Abram. De Heer God vraagt aan Abram om een leven met 

God te leiden,  door onberispelijk te leven en de Heer God zal dan 

Abram tot een groot volk maken. Abram zou dan niet langer Abram= 

HOGE HEER, maar Abraham heten= VADER VAN VELE VOLKEREN. 

En dan volgen de voorschriften en beloften Gods als inhoud van het 

Verbond. Later in het hoofdstuk zegt de Heer God tegen Abraham: 

“Wat je vrouw Saraï betreft, voortaan moet je haar niet meer Saraï noemen, 
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  Abrahams misstap  

Ds. Jan Jonkman-em 

maar Sara. Ik zal haar zegenen door jou bij haar een zoon geven.” Hier 

begint nu ‘het geloof of het ongeloof, want Sara was al oud en kon 

normaliter geen kinderen meer baren. En, om het verhaal kort te ma-

ken, zij gaf Hagar, het hoofd van de huishouding onder Sara aan Abra-

ham om zodoende nog een zoon te krijgen. Hagar werd, zoals wel te 

doen gebruikelijk een bijvrouw van Abraham; het bewijs was de seksu-

ele relatie tussen Abraham en Hagar. De rest van het verhaal kennen 

we. 

En een kleine periode leefden Ismaël en Isaak samen in Abrahams huis. 

 

De joodse geschiedschrijving, de Talmoed houdt vast aan de er-

fenis: Abraham-Isaac, zoals reeds vermeld; Ismaël wordt als een twee-

derangs kind van Hagar, de slavin van Sara voorgesteld. Eerst vluchtte 

Hagar het huis uit; ze was bang voor Sara. Maar een engel des Heren 

stelde haar gerust en zei dat zij een kind zou baren en hem de naam 

van Ismaël moest geven met de betekenis “God zal horen” of “ God  ziet 

en is genadig”Hagar keerde terug.( Genesis 16) Maar nu groeide Ismaël 

samen op met Isaac, als elkaars gelijken. En juist dat zinde Sara helemaal 

niet. Zij kon niet uitstaan dat Ismaël, de zoon van de bijvrouw van 

Abraham gelijk behandeld werd als haar zoon Isaac en dus eiste zij dat 

Abraham Hagar, samen met de zoon Ismaël weg zou sturen. Dit voor-

stel beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn zoon. MAAR,

……, en dan lezen we opeens dat ‘God erbij geroepen wordt als geestelijk 

wapen in de hand van Sara om Abraham zover te krijgen. Hagar en Ismaël 

moesten coute que coute weg in de ogen van de jaloerse Sara. (De rest 

van het verhaal lezen we in Genesis 21), Abraham verdreef Hagar en 

Ismaël. (Wat erg!) 

In mijn ogen is hier een stukje “Sara- cultuur” ingevoegd in het Bijbel-

verhaal. En daarmee wil ik maar zeggen dat in Gods Woord ook volop 

plaats is voor mensenwoord, met cultuur en beschavingsinvloeden uit 

dat tijdvak; dus Mensenwoord in Gods Woord.  De woorden van Sara 

zijn mensenwoorden, maak daar geen Gods Woord van, zoals het wel 

gebeurde in de geschiedschrijving, en zoals het tot op heden gebeurt.  

 

De Evangeliën in het Nieuwe Testament onderschrijven ook 

Abraham als aartsvader met een stamlijn via Isaac en Jacob naar Jezus 

die als DE REDDER VAN DE WERELD, de lang aangekondigde MESSI-

AS is. ( Romeinen 4; Galaten 3; Hebr. 11) Jezus citeert zelf Abraham als 

Hij zegt dat de arme gestorven Lazarus in “Abrahams schoot” zit na 

diens sterven. Vergelijking Abraham met het Paradijs.(Lukas 16, vanaf 

vers 19. Ook de christelijke uitleg over Abraham sluit zich aan bij die 

van de joden; de lijn loopt alleen over Isaac en niet ook over Ismaël. 

 

De Quran beschrijft Ismaël, als de zoon der Belofte, de eerste zoon 

van de legitieme vrouw Hagar en van Abraham naar Muhammad 

(PBUH=Peace be upon him). Isaak is in de ogen van de Islam ook een 

zoon van Hagar; Sara komt in de Quran helemaal niet voor. De naam 

Ismaël betekent zoals reeds geschreven:”God zal horen”, of “God ziet en 

is genadig”. Verder zou God zijn nageslacht zeer talrijk maken ( lijkt als 

twee druppels water op de belofte die de Heer God deed over Isaac). 

En het was Allah, die een engel Gods naar Hagar stuurde en opnieuw 

de belofte deed dat Hij Ismaël tot een groot volk zou stellen. (Genesis 

21: 18) 

In de Islamgeschiedenis wordt niet gerept over Sara als moeder van 

Isaac. Hagar was de eerste vrouw van Ibrahim en zij baarde haar zoon, 

verwekt door Ibrahim en later ook de tweede zoon, Isaac. Isaac komt 

daarom ook voor in de stamboom van Ibrahim in de Quran. Muham-

mad heeft waarschijnlijk tijdens zijn trancemeditaties in de grotten 

‘deze angel van het onheil’ uit de religieuze geschiedenis willen halen. 

De moslims geloven dat de vader van Abraham ( Ibrahim) Azaar was, 

een naam die je vanuit het Syrische terug kan voeren op Athar, en die 

naam komen we in het Bijbelse verhaal tegen als Terah.  

Terah volgde nog de riten en gewoonten van de veelgodencultuur uit 

die tijd en Terah was daarom boos op zijn zoon Abram dat deze niet 

gehoorzaam daarin mee ging. De toenemende corruptie en verval van 

mensenwaarden alsook klimaatverstoring waren onder andere de oor-

zaak van de zondvloed die als gevolg daarvan de wereld van toen trof. 

God redde Noach, de oudvader van Abraham. 

Noach is bekend geworden als de man die de ark bouwde en het ge-

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/a/aartsvaders
https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/j/jhwh
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slacht mensen in die beschavingswereld redde van de ondergang. Hij 

had drie zonen, waar onder SEM die gezien wordt als de oervader van 

de joden. ( Semieten). Abraham stamde af van Noach, die drie zonen 

had: SEM, CHAM en JAFETH. Abraham stamt af van Sem en nadien 

zeggen we dat Abraham een ‘SEMIET was. Het vervolg kennen we uit 

de geschiedenis: Isaak, Jacob –Israël- Juda; de 12 stammen, joodse ge-

schiedenis, zij worden Semieten genoemd naar de zoon van Noach, 

SEM.  

Trek nu die lijn door naar Isaac en Ismaël en om heel eerlijk te zeggen 

is dan ook Ismaël de biologische erfgenaam, een Semiet. Abraham, 

Ismaël en Isaac zijn Semieten. Waarom schrijft de Bijbel hier niet 

over? 

 

Mijn conclusie is dat indien Abraham niet zou hebben gebogen voor 

zijn jaloerse vrouw Sara er niets aan de hand zou zijn geweest. De 

twee jongens zouden samen zijn opgegroeid in de Bedoeïnenstam van 

Abraham en Gods belofte zou bij beiden zijn waar geworden. Door het 

tussenschuiven van het ‘mensenwoord’ door Sara werd Gods Woord 

ontkracht ( Gods belofte voor Abraham over de twee jongens) en toen be-

gon de ellende die tot op vandaag de zeer bittere vruchten afwerpt. 

Tot op vandaag is er zucht naar wraak, vergelding, bloedvergieten, tot 

op het bot bestrijden tussen de halfbroers Ja, Abraham werd mede 

daardoor ‘Vader van vele (on)gelovigen, door eigen schuld.” 

We kunnen ook bekennen: “Het had ook anders gekund!” 

 

( Dit artikel is de aanleiding voor een nieuw boek van ds. Jan Jonkman, 

waar aan gewerkt wordt) 

je ogen dicht – dat is opnieuw de liefde en warmte voelen maar ook 

het verdriet. De tijd staat voor even stil. In november is er ruimte en 

aandacht voor.  

 

In de Bijbel zijn het vaak de psalmen, die zingen van gemis en verdriet, 

van een verlangen naar licht in het donker: “Hoe lang nog wordt mijn 

ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag 

aan dag?” (Psalm13,3) De mensen die de psalmen bidden schamen zich 

niet om hun gevoelens voor God te brengen. Als de dansende vrouw 

laten ze alles maar komen en delen het met de verborgen Aanwezige. 

En kennen dan vaak de ervaring: Hij ziet, hoort, 

kent mij in mijn verdriet. Zo kwetsbaar als ik nu 

ben mag ik er zijn.  

 

Zo mondt ook Psalm 13 uit in vertrouwen, het 

verdriet te boven: ”Ik vertrouw op uw liefde, 

mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt!”. 

Er is een keerpunt: bijna on- merkbaar slaat het 

verdriet om in vertrouwen.  

 

Zo danst de vrouw van Lotta Blokker: het gemis 

blijft en is impliciet zichtbaar, maar ze kan weer 

dansen! Ze leeft weer verder! 
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Br. Olaf Mulder 

Korte Meditatie:  

“Pietà ” 

door ds. Jacob Kikkert 

Pietà is Italiaans voor medelijden, mededogen, liefdevolle eerbied. In de 

beeldende kunst wordt het als begrip gebruikt voor de afbeelding van 

Maria met het gestorven lichaam van Christus op schoot. Het is een 

van de populairste motieven in de kunstgeschiedenis en een zinbeeld 

geworden voor rouw en verdriet. In de maand november staan wij 

daarbij meer dan anders stil. De laatste zondag van het kerkelijk jaar 

gedenken we onze dierbare overledenen. In onze eredienst worden 

hun namen nog eens genoemd. Bij dopen, trouwen, bij een diploma 

uitreiking, bij een sportprestatie of bij een overlijden wordt je naam 

genoemd. Een naam zegt iets over het bestaansrecht van iemand. Ach-

ter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van 

een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen. Als op Eeuwigheidszon-

dag de namen genoemd worden van de mensen van voorbij, zijn zij op-

eens weer even heel dichtbij. Zijn er herinneringen, gedachten, emoties 

die ruimte vragen. Wij herinneren ons wie zij waren. Vol van mededo-

gen maar ook vol van gemis. Toch is het  geen afsluiting, maar onder-

streept het juist dat de tijd en de kerk doorgaan. 

 

Lotta Blokker, een jonge Nederlandse beeldhouwer, heeft bij het the-

ma ‘pietà’ vier levensgrote beelden gemaakt, waarin dit wordt uitge-

beeld. Lotta heet ze, en ze gebruikt die voornaam als handtekening op 

haar beelden, omdat La Lotta de strijd betekent. Niet zozeer de strijd 

met het materiaal, maar de strijd om naar buiten te brengen wat je 

echt voelt. Een van deze beelden is ‘pas de deux’. Een vrouw danst, 

maar haar partner is er niet. Ze heeft haar ogen gesloten omdat ze zo 

meer ziet. Lotta verbeeldt hiermee het verlies, maar zonder het verlo-

rene expliciet uit te beelden. 

 

Wie om een geliefde rouwt kent dit misschien: als je jouw ogen sluit 

mogen de beelden komen; het lachen op het gezicht van de ander is er 

dan weer voor even, het twinkelen van zijn of haar ogen, scènes vol 

geluk, herinneringen als levende taferelen in je ziel gegrift. Dansen met 

Houdt God van alle mensen 

 

De afgelopen periode werden we op Curaçao opgeschrikt door een 

statement vanuit de APK (Asosiashon di Pastor Kristian) ten aanzien 

homoseksualiteit. Nu zijn de predikanten van de VPG geen lid van deze 

vereniging, maar de vraag die dan rijst is, kunnen we ons als Protestan-

ten vinden in de uitlatingen zoals deze recentelijk, door de APK, gedaan 

zijn?  

 

In Gods ogen zijn wij allen één en bestaat er geen onderscheid. Of je 

nu gelooft of niet. Of je nu naar een kerk gaat, of niet. Of je nu homo 

bent of hetero. Of transgender. Of je nu alleen bent of samen. Wat je 

ook op je kerfstok hebt. Hoe je zoektocht ook loopt. God houdt van 

jou, zoals je bent en Hij wil heel graag dat alle mensen gelukkig worden. 

Gered van alle ellende die er hier in deze wereld is, dat is Gods harten-

wens. En hij wil ook dat alle mensen bevrijd leven. Dat ze rust vinden 

en richting. Hij wil bij ieder mens zijn en voor ze zorgen.  

 

1 Timoteüs 2: God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered 

en de waarheid leren kennen. 

 

Dat is wat God wil. Want hij houdt van alle mensen. Hij wil niet dat er 

iemand verloren leeft. Zonder hoop, zonder perspectief, zonder red-

ding, zonder liefde. Dat wil hij niet. Dat staat niet alleen hier, maar in 

allerlei andere teksten ook. 

 

God houdt dus van al zijn kinderen, zijn schepselen. Dat zie je ook 

steeds als God een meer expliciete relatie aangaat met mensen. Dat 

begint al bij Adam en Eva. God spreekt in hen de hele mensheid aan. 

Zorg goed voor de aarde. Beheer haar namens mij. Die roeping geldt 

voor ieder mens. En ook de belofte. De belofte van voedsel en zorg. En 

na de zondeval doet God een belofte, dat het zaad van de vrouw, dat 

zijn de mensen, mag rekenen op de overwinning. Overwinning op de 

duivel en zijn ‘kinderen’. – en bij dat laatste is natuurlijk de vraag: wie 

zijn dat dan? Zijn dat mensen? Dat namen we altijd wel aan, maar hoe 

zit dat? – In ieder geval zie je even later als dat God ook bij mensen die 

erg de fout in gaan niet zijn handen er van af trekt, want Kaïn kan op 

zijn zorg en bescherming rekenen. 
 

Bij de geloften van God na de zondvloed zie je zelfs, dat God een ver-

Vervolg op pagina 14 
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bond sluit met de dieren! De hele wereld zal nooit meer zo overstro-

men. Zo gestraft worden. God houdt van zijn schepping. Dus ook van 

alle mensen. En zo gaat het door. Als de Heer Abram roept. Als zijn 

speciale geliefde. Dan zegt hij daar uitdrukkelijk bij, dat door Abram 

heen alle volken zegen zullen ontvangen. God beperkt het niet. 

Hij kanaliseert het alleen maar. Maar het blijft hem gaan om heel de 

aarde. God houdt namelijk van alle mensen. 

 

Bij de nakomelingen van Abraham zie je dat ook. Israël is niet maar een 

geïsoleerd volk, dat de liefde van God voor zich mag houden. Nee, ze 

zijn geroepen licht te zijn voor alle volken. In de profeten lees je dat zo 

vaak. Jullie zijn bedoeld als licht voor de wereld. Jullie moeten goed zijn 

voor iedereen, omdat je op die manier van mij getuigt. Je moet anders 

zijn dan anderen: niet alleen aan je zelf denken, gastvrij zijn, open staan. 

Waarom moet dat? Omdat het volk van de Heer een middel is van 

God om de hele wereld te bereiken. En dat mondt dus uit in Jezus. Als 

het met het volk Israël niet lukt, dan is Jezus de ultieme poging van 

God. En Jezus zegt het zelf in Johannes 3: 16Want God had de wereld 

zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem 

gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.17God heeft zijn 

Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vel-

len, maar om de wereld door hem te redden. 

 

Tot twee keer toe staat hier ‘de wereld’! Er staat niet: ‘zijn mensen’. 

Nee, het is heel erg inclusief. 

God houdt van deze wereld. Jezus is gekomen om deze wereld te red-

den. Het bevrijdende leven en sterven van Jezus is dus ook genoeg 

voor heel deze wereld. Jezus brengt verzoening, zo staat er in, voor 

onze zonden en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van 

de hele wereld.  (1 Joh 2:2). 

 

Nieuwe Statuten VPG 

Op het moment dat ik dit artikel schrijf zitten we een aantal dagen 

voor de algemene ledenvergadering van de VPG, waar de nieuwe sta-

tuten ter aanname aan de leden voorgelegd zullen gaan worden.  Het 

proces van de totstandkoming van deze statuten heeft een aantal jaren 

geduurd. Deze nieuwe statuten moeten het koninklijk besluit uit 1825 

waarmee de VPG is opgericht vervangen. Dit koninklijk besluit werd, in 

het huidige economische verkeer, niet langer meer geaccepteerd door 

o.a. de banken. In statuten is het echter verplicht om o.a: een organisa-

tie vorm op te nemen, de (eerste) bestuurders aan te wijzen en in het 

geval van een vereniging de manier waarop het bestuur tot stand komt 

vast te leggen.  

 

De wijze van besturen van de VPG was echter tot op heden vastgelegd 

in de kerkorde, die wij gelukkig als VPG hebben. Echter, de oorsprong 

van onze huidige kerkorde komt uit de tijd toen de VPG nog bestond 

uit een paar duizend leden, verdeeld over 3 locaties mede omdat het 

niet paste in één kerk. Echter, er was toen in de VPG heel duidelijk 

één theologisch en financieel beleid en dat was vastgelegd in die kerk-

orde. Ook de bestuursstructuur die we terugvinden in de kerkorde 

was als het ware daarop uitgelegd.  

 

Maar, in de loop van de jaren is er binnen de VPG veel veranderd. Ja-

ren geleden heeft het bestuur van de VPG aangegeven niet meer in 

staat te zijn om het onderhoud aan de verschillende (wijk)

kerkgebouwen te kunnen betalen. Gevolg was dat de wijken een eigen 

financiering moesten gaan zoeken om onderhoud en/of renovatie van 

“hun” kerk te financieren en daarnaast blijvend te kunnen voorzien in 

eigen middelen.  

 

Daarnaast hebben we ook kunnen constateren dat door de jaren heen 

er theologische verschillen zijn ontstaat tussen de wijken. Iets wat ove-

rigens helemaal geen probleem is want dat zie je bijvoorbeeld ook bin-

nen de PKN in Nederland. Binnen die protestantse kerk zijn er ver-
schillende stromingen, bijvoorbeeld een wat meer behoudende stro-

ming, maar bijvoorbeeld ook een vrijzinnige stroming. Daarover willen 

we hier echter nog wel eens moeilijk doen, maar middels erkenning 

daarvan zou denk ik de helft van de problemen opgelost zijn. We den-

ken nu eenmaal over bepaalde zaken niet hetzelfde, ook onze achter-

grond is niet altijd hetzelfde. Echter, dat gezegd hebbende, er zijn een 

groot aantal zaken en veel meer zelfs die ons wel bindt en waarin we 

wel degelijk een gezamenlijke missie kunnen en moeten hebben, als één 

VPG. Willen we als VPG overleven en groeien dan moeten we ons 

duidelijk manifesteren, naar buiten treden, met een boodschap voor de 

wereld. 

 

Deze beide ontwikkelingen hebben echter tot gevolg gehad dat de wij-

ken zich moesten en ook gingen ontwikkelen, zowel op financieel ge-

bied als theologisch gezien. Gevolg was o.a. dat de binding van de leden 

aan een specifieke wijk groter werd als aan de VPG. Ook het bestuur 

van deze wijken, de wijkkerkenraden, werden belangrijker en kregen er 

steeds meer taken bij. Evenals de wijkvoorzitters die met hun kerken-

raad als het waren een eigen ‘toko’ binnen de VPG moesten gaan run-

nen.  

De structuur zoals weergegeven in de huidige kerkorde paste dan ook 

niet meer met de wijkstructuur zoals deze zich de laatste jaren nood-

gedwongen ontwikkeld heeft. Dat is ook iets wat we hebben gemerkt 

de afgelopen tijd. Vandaar dat naast de formalisatie van de verenigings-

structuur, ook de bestuursstructuur aanpast moest worden naar de 

moderne tijd en dat is iets wat we middels deze statuten trachten te 

bereiken.  
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Beste niet kerkganger 

door ds. Jacob Kikkert 

Beste niet-kerkganger, hallo!  

Ik weet dat jullie er zijn. En dat er misschien wel veel van jullie zijn. Of 

tenminste, meer dan men jullie wil doen geloven. Je bent niet meer 

naar de kerk geweest sinds, oh, maart 2020, bijna anderhalf jaar gele-

den. Of nog langer geleden. Misschien heb je elke online dienst beke-

ken of geen enkele, of ergens daar tussenin. Hoe dan ook, ik wil dat je 

weet dat ik weet dat je er bent. 

 

Ik wil, dat je weet, dat ik begrijp dat er fasen zijn in je geloofsleven. Ik 

wil, dat je weet dat ik begrijp dat de beslissing om terug te komen naar 

de kerk veel gecompliceerder voelt dan je ooit verwachtte dat het zou 

zijn. Ik weet, hoe een deel van ons pandemische leven voelde als een 

reset. Misschien wel een adempauze; een tijd om eens na te denken bij 

alles wat je deed en aanvoelde als een ‘moeten’. Om dat opnieuw te 

evalueren. En dat de kerk misschien één van die dingen was. Misschien 

wist je niet; ook niet meer zeker waarom je ging. Week na week op 

zondagochtend naar de kerk. Was het uit gewoonte? Of omdat je 

hoopte op iets?  Maar je ontdekte dat wegblijven je niet anders deed 

voelen dan daarvoor.  Je ontdekte dat een wandeling door de zoutpan-

nen op zondagmorgen je meer bracht dan de aandacht voor een 

preek. Je ontdekte dat wat je ervoor terugkreeg op de een of andere 

manier meer betekenis had dan wat je verloor. Dus je bent niet te-

ruggekomen. Er staat niet eens een 'nog' aan het eind van die zin. Je 

bent niet teruggekomen, en ik weet dat je misschien nooit meer terug-

komt. Als jij dat bent, hoop ik dat je mijn volgende woorden zult horen 

en vertrouwen: kiezen om niet meer naar de kerk te gaan, naar welke 

kerk dan ook, betekent niet dat je niet in God gelooft, of dat je geloof 

je op de een of andere manier ontbreekt. Dat is gewoon niet waar, 

ook al heeft iemand anders je dat verteld. 

Ik weet dat er een heleboel redenen kunnen zijn waarom je uiteindelijk 

hebt besloten weg te blijven, en ik hoop, dat je me hoort, als ik zeg dat 

elk van hen geldig is.  Misschien weet je niet meer wat je gelooft. Of, 

wat het ook is, het lijkt in ieder geval niet meer op wat het vroeger 

was, en je weet dat je het niet meer terug zult vinden zoals het 

was. Misschien heb je het gevoel dat het nog niet veilig is om samen te 

komen: voor jezelf of voor iemand van wie je houdt. Of misschien 
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voelt het alsof de kerk verder gaat zonder jou, en dat je wordt verget-

en, achtergelaten en buitengesloten. Allemaal geldige redenen. En ik 

begrijp het. Misschien wel omdat ik het soms ook zo voel. Ook ik voel 

me nog angstig bij grote groepen mensen. Ook ik blijf me afvragen hoe 

we elkaar kunnen blijven vasthouden. In het begin van de pandemie was 

er een enorme solidariteit. Nu voelt het alsof wij ons steeds meer op 

onszelf terugtrekken. Of erger, vertwijfeld voelt het voor mij vaak dat 

we elkaar steeds meer kwijtraken omdat we soms anders denken. Ik 

weet het, ik weet het, pastores horen zich zo niet te voelen. Of als we 

het doen, mogen we het zeker niet hardop zeggen. Maar ik wil dat jul-

lie weten dat jullie niet alleen zijn. Ik wil dat je weet dat je niet de enige 

bent die zich zo voelt. En meer dan wat dan ook, wil ik dat je weet dat 

ik het meen als ik zeg dat de kerk altijd meer is dan een gebouw. Ik 

meen het als ik zeg dat 'de kerk' uiteindelijk de mensen zijn, de onder-

linge relaties, de verbondenheid, het samen nadenken over God, geloof 

en leven.  Zo meen ik het ook als ik zeg dat je niet terug hoeft te 

komen naar de kerk als je dat niet wilt. Als je niet kunt, niet wilt of het 

nog niet zeker weet, dan is dat niet erg. God heeft je altijd ontmoet, 

waar je bent, en zal dat blijven doen.  

 

Domi Jacob 
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Het Licht en de Regenboog 

Door: Henny Walters 

Genesis 1 vers 3 Toen zei God: ‘Laat er licht zijn.’ En toen was er licht. 

 

Ons hele bestaan is afhankelijk van zonlicht. 

Zonder licht was er geen leven op aarde mogelijk. Licht is energie en 

wordt uitgezonden als elektromagnetische straling. Rond een lichtgolf 

bevindt zich een magnetisch veld. 

 

Het begrip Regenboog. 

Wat is een regenboog en hoe ontstaat dit in de natuur? 

Er zijn twee cruciale factoren voor nodig. 

Zonlicht en regen. Beide factoren moeten aanwezig zijn voor het ont-

staan van het fenomeen.  

Door de breking en weerkaatsing van de zon, de natuurlijke lichtbron, 

en de regendruppels ontstaat er een spectrum aan kleuren afgeleid uit 

het witte licht. De waterdruppels fungeren als spiegel en prisma. 

Het is elke keer weer enorm wonderlijk om dit waar te nemen. De 

mooi gekleurde regenboog net na de regen zo schitterend van kleur in 

de wolken. 

 

De kleuren van de regenboog. 

Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. Afgekort als roggbiv. 

Tussen deze kleurenbanen bevindt zich een heel prisma van kleur nu-

ances. 

 

Belofte en Verbond. 

Er is veel te doen om het begrip van de regenboog. 

Wat is toch eigenlijk de bedoeling daarvan? 

In de Bijbel lezen we in Genesis 9:12–17 dat het een belofte is. Een 

verbond tussen God en de mens.  

God schonk na de zondvloed de regenboog als teken van zijn verbond 

met Noach. 

Het teken van verzoening tussen God en mensen. Na de zondvloed 

beloofde God dat hij de aarde nooit meer zo diep onder water zou 

zetten en als teken van die belofte zou voortaan een regenboog te zien 

zijn. 

 

Regenboog als symbool van Hoop. 

Intussen is het symbool van de regenboog verwerkt in een vlag, ont-

worpen door Gilbert Baker, een Amerikaanse homorechtenactivist en 

vlagontwerper. Hij ontwierp in 1978 de regenboogvlag voor een demon-

stratie dag in San Francisco.. Het symbool  is intussen uitgegroeid tot 

internationaal begrip van de LHBT gemeenschap. 

 

Houding van de kerk. 

Wat wordt er verwacht van de kerk gemeente in de samenleving? 

Een ieder die zich Christen noemt en alzo streeft te leven kan lezen over 

de Liefde van God voor de Mens in de Bijbel. 

 

Johannes 3 vers 16. 

Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat 

maar eeuwig leven heeft. Vers 17 God heeft zijn Zoon niet naar de we-

reld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem 

van de ondergang te redden. Vers 21 maar wie Gods wil doet, komt tot 

het licht, zodat van alles wat hij doet, gezien kan worden dat God het is 

die daarin werkzaam is. 

 

Wij, die Jezus volgen, kunnen de boodschap van Liefde uitdragen en zo 

ons licht laten schijnen in de wereld. 

 

Mattheus 5 verzen 15 -17.  

Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp 

juist hoog. Dan schijnt het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook 

jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede 

dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren. 

Laten wij als VPG zo ons licht laten schijnen. 

 

Het lied 

Tot slot zou ik graag de tekst van het liedje dat wij op de Zondagschool 

leerden tot de aandacht brengen. 

 

 

Als een brandend kaarsje 

 

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht 

en Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’ 

jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 

 

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet 

of het helder licht geeft of ook bijna niet 

Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn 

jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 

 

Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is 

overal op aarde zond’ en droefenis 

laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn 

jij in uw klein hoekje en ik in ‘t mijn 
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Kom naar... 

Voor Elkaar 

Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 

 

 
Ik heb... 

Ik zoek ... 

 Wie kan mij 

helpen? 

Ik kan... 

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-

bels, kleding, huishoude-

lijke 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 

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 
  

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

Wij verhuren bij onze woning apparte-

menten 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 

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 

 

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 Fort-

kerk. Bel voor meer infor-

matie naar: 

Tel: 737 5642 of 520 3015 

Professioneel gemaakt en prachtig, ge-

detailleerd 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. 
  

Een cadeautje voor me-

zelf ... om te vieren Met 

Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-

start ! Op een zaterdagochtend 

komen we bijeen: samen ‘zitten’ 

- wie weet ‘ontdekken’ van iets 

waarvan je je niet zo bewust 

bent.  Het uitwisselen van ge-

dachten; stilte-momenten; oefe-

ning ‘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 aange-

meld; 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 informa-

tie:  

 

Maria Muller,  

tel.: 737 8323 / 513 9631 

e-mail: 

mariamullerdidi@gmail.com 

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 
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een levertijd van twee maanden. 

Een cadeautje voor me-

zelf ... om te vieren Met 

Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-

start ! Op een zaterdagochtend 

komen we bijeen: samen ‘zitten’ 

- wie weet ‘ontdekken’ van iets 

waarvan je je niet zo bewust 

bent.  Het uitwisselen van ge-

dachten; stilte-momenten; oefe-

ning ‘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 aange-

meld; 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 informa-

tie:  

 

Maria Muller,  

tel.: 737 8323 / 513 9631 

e-mail: 

mariamullerdidi@gmail.com 
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