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Inn het vorige nummer van VPG-nieuws publiceerde ik deel 
1 van dit artikel. Het ging daar over de voorlopers van de 
Reformatie, Luther, Calvijn en Zwingli. In deel 2 gaat het 
met name over de Wederdopers, Frankrijk en Engeland en 
de verdere verbreiding van de Reformatie. Dit alles naar 
aanleiding van het 500-jarige jubileum van de Reformatie 
op 31 oktober j.l. 
 
Wederdopers 
Een bijzondere loot aan de Reformatie waren de We-
derdopers (Anabaptisten). Ze vonden de kerkhervor-
mers niet radicaal genoeg en trokken hun ideeën 
door. Ze leerden de volwassendoop. Iemand kon al-
leen gedoopt worden op grond van de belijdenis, als 
volwassene dus. Velen werden op-
nieuw gedoopt. De kinderdoop was 
voor de Wederdopers niet geldig. 
Vandaar de naam Wederdopers. Voor 
de Wederdopers was de Bijbel alleen 
niet genoeg. Ze leefden ook naar het 
“inwendig woord”, dat de Heilige 
Geest in hun hart sprak. Luther moest 
niets van hen hebben. Hij noemde hen 
“Schwärmer”, dwepers. Hij leerde, 
dat we Gods boodschap alleen door 
de Schrift kunnen verstaan. 
Onder de Wederdopers waren er 
twee stromingen: een radicale en een 
gematigde. De radicale stroming riep 
in 1535 in Münster (Duitsland) het 
Koninkrijk van Sion uit. Men wilde 
Gods Koninkrijk met geweld doen 
baan breken. De gematigde stroming werd aange-
voerd door de voormalige pastoor Menno Simons. 
Zijn aanhangers werden en worden Mennisten of 
Mennonieten genoemd. De latere pinkstergemeenten 
hebben in deze stroming hun wortels. 
 
Contrareformatie 
Hierboven schreef ik al, dat een groot deel van Euro-
pa gewonnen was voor de Reformatie. Dit was de 
Rooms-katholieke kerk een doorn in het oog. Men 
bezon zich op actie. Na veel aarzelingen riep de paus 
een concilie bijeen. Hij wilde het Reformatorische 
gevaar indammen. Dit concilie kwam bijeen in Trente 
(nu Noord-Italië, toen behorend tot het Duitse Rijk). 
Het heeft vreselijk lang geduurd: van 1545-1563 (18 

jaar!). Maar men vergaderde met tussenpozen. Hier 
vond de Contrareformatie haar ontstaan. Dit concilie 
wees af, dat we door geloof en genade alleen behou-
den worden. Men leerde, dat naast de Bijbel ook de 
traditie gezaghebbend was. Met de traditie bedoelde 
men: wat de kerkvaders, de pausen en de concilies 
gezegd hadden. Door toedoen van de Contrareforma-
tie werd de Reformatie in veel landen teruggedrongen. 
Intussen was er in Duitsland de vrede van Augsburg tot 
stand gekomen (1555). Het was een overeenkomst 
tussen Roomsen en evangelischen. Voortaan kon elke 
vorst kiezen, of hij in zijn gebied het Rooms-
katholicisme of Lutheranisme als godsdienst wilde. 
Mensen, die het niet eens waren met de keuze van hun 

vorst, mochten verhuizen naar een 
ander vorstrendom, waar hun geloof 
wel heersend was. 
 
Frankrijk 
In Frankrijk was de toestand voor de 
evangelischen slecht. Ze heetten hier 
Hugenoten. Velen van de adel waren 
aanhangers van de evangelische rich-
ting, maar ze werden afgeslacht tijdens 
een bruiloft in 1572 (de Bartholomeüs-
nacht). Dit verzwakte het protestantis-
me in Frankrijk aanzienlijk. Enkele jaren 
later verbeterde de situatie voor de 
Hugenoten weer. In 1598 werd het 
Edict van Nantes afgekondigd. Dit be-
tekende godsdienstvrijheid voor de 
Hugenoten. Deze vrijheid was echter 

geen lang leven beschoren. In 1685 werd het weer op-
geheven door toedoen van de Jezuïten, een militante 
orde in de Rooms-katholieke kerk. Dit had tot gevolg, 
dat veel Hugenoten naar Nederland vluchtten. Hier 
was wel godsdienstvrijheid, met name voor de protes-
tanten. Velen van deze Hugenoten zijn later naar Cura-
çao gekomen. Vandaar, dat we in de Fortkerk veel 
Franse namen vinden. 
 
Engeland 
In Engeland vond de Reformatie op een heel andere 
manier ingang dan in de andere landen. Koning Hendrik 
VIII wilde scheiden van zijn vrouw Catharina van Ara-
gon. Hij wilde trouwen met Anna Boleyn. Hij diende 
hiertoe een verzoek in aan de paus. Deze weigerde 

6-11 
Berichten: uit de wijken 

3-5 

Hoofdartikel 
Betekenis en verbreiding 
van de Reformatie, deel 2 

Bijbelleesrooster 
Kerkdiensten 
Radio Semiya 
WCC artikelen 

12-13 
Diaconie 
Interview Ai-Ling de Riggs 
Centrale Kerkenraad 

14-15 
Jeugdpredikant 
Jeugdhoek 

16 
Met Elkaar 
VoorElkaar 

2 
Meditatie: “Twijfel niet aan 
Gods Heilsplan” 
Redactioneel 

April 2018 

1 

 Betekenis en verbreiding van de Reformatie 
Deel 2 

Ds. Hans Végh 

Nikolaus Graf von Zinzendorf 



2 April 2018 VPG NIEUWS 

echter. Daarop (in 1534) maakte Hendrik de Engelse kerk los van Rome 
en maakte zichzelf tot hoofd van deze kerk. Zo is de Anglicaanse Kerk 
ontstaan. Op deze manier kon hij zijn scheiding doorzetten. Aanvankelijk 
bleef de Anglicaanse Kerk in leer, liturgie en kerkinrichting Rooms-
katholiek. Maar langzamerhand deden zich lutherse en calvinistische in-
vloeden gelden. Dit komt vooral tot uiting in de Confessie 
(geloofsbelijdenis) van Westminster. Op dit moment kent de Anglicaanse 
Kerk drie richtingen: de high church (die aanschuurt tegen de Rooms-
Katholieke kerk), de broad church (het brede midden) en de low church 
(de evangelicalen). Nog steeds is de Engelse koningin hoofd van de Angli-
caanse kerk. Ook heeft deze kerk bisschoppen. Op Curaçao is deze kerk 
ook vertegenwoordigd. 
 
Evangelische Broedergemeente 
In de 18e eeuw ontstond in Duitsland de stroming van het piëtisme. Deze 
had moeite met de dorre orthodoxie van de lutherse kerk. Men vond de 
bekering en de beleving van het geloof met hart, mond en daad belangrijk. 
Uit dit piëtisme kwam de Evangelische Broedergemeente voort. Deze 
werd opgericht door Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-1760). Deze 
gemeente kwam voort uit Moravische ballingen, die moesten vluchten van-
wege hun geloof. In het Engels heet deze kerk dan ook Moravian Church. 
Zinzendorf nam deze vluchtelingen op op zijn landgoed in Saksen: Herrn-
hut (onder de hoede van de Heer). Het motto van Zinzendorf was “Enige 
zielen redden voor het Lam”. De Broedergemeente had en heeft ook een 
zendingsgenootschap: het Zeister Zendingsgenootschap. Dit werkte ook 
in Suriname en op de Antillen. Vandaar dat er in deze landen Evangelische 
Broedergemeenten zijn. 
 
Methodisme 
Tot slot wil ik hier noemen het Methodisme. Op een gegeven moment 
was de Anglicaanse Kerk dor en doods geworden. Er heersten ook vrijzin-
nige tendensen. Dit was sommigen een door in het oog en ze probeerden 
de kerk nieuw leven in te blazen door massabijeenkomsten in de open 
lucht, een pakkende prediking en aansprekende evangelisatieliederen. De 
leiders van deze beweging leerden, dat de bekering op een methodische 
wijze tot stand kwam. Vandaar de naam Methodisten. Voormannen waren 
John en Charles Wesley (9) en George Whitefield. Ze werden echter ge-
wantrouwd door de Anglicaanse geestelijkheid en kregen weinig voet aan 
de grond. Vandaar, dat ze een eigen kerk stichtten: de Methodistische 
kerk. Ook deze is op ons eiland aanwezig. Onze eigen Ebenezer church is 
van oorsprong een methodistische kerk. Zij voegde zich in 1937 bij de 
VPG. 
 
Verdere verbreiding 
We zagen boven, dat de Reformatie zich heeft verbreid in heel Europa, 
het meest in Noord-West-Europa, het minst in Zuid-Europa. In Italië en 
Spanje kreeg de Reformatie nauwelijks voet aan de grond. Het lutheranis-
me verbreidde zich vooral in Oost-Duitsland en de Scandinavische landen, 
later in de Duitse koloniën in Afrika en Oceanië en in de Deense koloniën. 
Het calvinisme werd en wordt vooral gevonden in Nederland, Schotland, 
Hongarije en later ook in de Verenigde Staten van Amerika. Doordat de 
Europese landen koloniën kregen in de rest van de wereld, exporteerden 
ze hun godsdienst naar die landen. Dat deden ook de protestantse landen. 
Zo kan men de Anglicaanse en Methodistische kerken vinden in de ex-
koloniën van Engeland, ook in de Cariben. Nederland stichtte gerefor-
meerde of hervormde kerken in zijn koloniën. In 1635 werd de gerefor-
meerde kerk op Curaçao gesticht door de West-Indische Compagnie. De 
gemeente kwam bijeen in de Fortkerk. Al vóór 1700 was er een kleine 
Lutherse kerk met een eigen predikant op Curaçao. Deze was gesticht 
door Duitse en Scandinavische kooplieden (10). Deze kerk fuseerde in 
1825 met de hervormde gemeente (11) tot de Verenigde Protestantse 
Gemeente (12). Ook in Zuid-Afrika werden er gereformeerde kerken 
gesticht. 
En overal waar emigranten uitwaaierden over de wereld, namen ze hun 
geloof en kerk mee. Zo vinden we her en der protestantse immigranten-
kerken in  Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook in Brazi-
lië en Argentinië. 
_____________ 
Noten: 
(9) Zie ook mijn artikel De gebroeders Wesley en het Methodisme, in: 
VPG-nieuws juni 2015, p. 1v. 
(10) Vgl. J. Hartog, Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van 
het protestantisme op de Nederlandse Antillen, Willemstad (Curaçao) 
1970, p. 56 

Redactioneel 

(11) De gereformeerde kerk ging later hervormde gemeente heten. 
(12) Zie mijn artikel Het ontstaan van de Verenigde Protestantse Ge-
meente van Curaçao, in: VPG-nieuws juni 2010, p. 2, 7, 9  
 
Literatuur: 
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1973, p. 42-63 
T. Dowley (red.), Handboek van de geschiedenis van het christendom, 
Den Haag 1979, p. 357-478 
A. McGrath, 2000 jaar Christendom. Een introductie, Kampen 2000, p. 
248-271 

Vóór u ligt het “Paasnummer”  van VPG-nieuws. Dat betekent niet, dat 
alle artikelen in dit blad over Pasen gaan. Maar de dag, dat dit blad 
verschijnt is op Pasen. Hier en daar speelt dat door in ons nummer. U 
treft in dit blad de gewoonlijke rubrieken aan. Ik noem u het 
hoofdartikel van mijn hand over de betekenis en verbreiding van de 
Reformatie (deel 2). De meditatie is van de hand van br. Hanco de 
Lijster. Zij gaat over Gods heilsplan. Verder zijn er de berichten uit de 
wijken, berichten van de voorzitter van de Centrale Kerkenraad en 
vanuit de diaconie en van onze jeugdpredikant. Ook zijn er twee 
artikelen van de Wereldraad van Kerken. Ze gaan over de conferentie 
over wereldzending en –evangelisatie, die van 8 tot en met 13 maart j.l. 
werd gehouden in Arusha, Tanzania. Ik mocht daar als 
vertegenwoordiger van de VPG bij aanwezig zijn. Ik zal daar later nog 
over rapporteren in dit blad. Maar u heeft nu alvast een voorproefje. 
De onderwerpen, die op deze conferentie besproken zijn, zijn van 
wereldbelang. De vraag is: hoe staat de kerk hierin? Tenslotte kunt u 
een interview lezen van zr. Amanda van der Maas met een van onze 
ambtsdragers. 
Ingezonden stukken in ons blad worden op prijs gesteld. Dat wil echter 
niet zeggen, dat de redactie de mening in zo’n stuk ook automatisch 
deelt. Die mening is voor de verantwoordelijkheid van de schrijver. 
Wel vraagt de redactie respect te hebben voor elkaars mening en 
standpunt. Op die manier kan ons blad dienen als platform voor het 
uitwisselen van meningen. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Hartelijke groeten, 
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie. 

Meditatie 
“Twijfel niet aan Gods Heilsplan” 

Br. Hanco de Lijster 

Voor alle christenen is de tijd vanaf Aswoensdag t/m Goede Vrijdag de 
lijdenstijd. Wanneer u dit leest is de lijdenstijd van dit jaar net voorbij. 
Toch mogen we daar er best nog wel eens bij stil staan. Want het is een 
tijd waarin wij ieder jaar met dankbaarheid terugdenken aan het offer van 
Jezus. Voor Zijn lijden in de laatste 18 uur voordat Hij stierf aan het kruis. 
Een onmenselijk offer waarmee Hij betaald heeft voor onze zonden.  
En vandaag op Paaszondag gedenken en vieren wij Zijn opstanding. Het 
moment waarop Hij ook de dood heeft overwonnen.  

Vorvolg op pagina 11 
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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: 
Ds. Hans Végh (voorzitter) 
Ludmilla Sampson 
Lorna ten Holt-Kirchner 
Amanda van der Maas-van Dijk 
Vacatures 
 

Opmaak: 

Klaas Dekker en Hanco de Lijster 
Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV 
Distributie: dhr. F.J. Rhuggenaath 
Oplage: 900 drukexemplaren zwart
-wit.  
Ruim 185 emailexemplaren 
 
Kopij kunt u (het liefst met 
passende illustraties) en in kale 
opmaak, als docx document, 
lettertype Gill Sans MT 11, 
per email versturen naar 
vpgnews@gmail.com  
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingekomen kopij in te 
korten of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende editie 
kan worden ingestuurd tot uiterlijk 
woensdagmorgen   

25 apr 2018, 12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 6 mei 2018  

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 Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

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 15 april 2018 
The Gideons (Bijbels) 

 

Collectes 

Mei 2018 

zo. 1    Markus / Marko / Mark    15:42-16:8 
ma. 2   Daniël / Daniel / Daniel    6;1-28 
di. 3  Handelingen / Echonan / Acts   4:1-7 
wo. 4   Handelingen / Echonan / Acts   4:18-37 
do. 5   Psalmen / Salmonan / Psalms   132:1-134:3 
vr. 6   1 Kronieken / 1 Krónikanan / 1 Chronicles 17:1-15 
za. 7    Johannes / Huan / John    20:19-31 
zo. 8    1 Johannes / 1 Huan / 1 John   1:1-2:2 
ma. 9  1 Johannes / 1 Huan / 1 John   2:3-29 
di. 10  1 Johannes / 1 Huan / 1 John   3:1-24 
wo. 11    Handelingen / Echonan / Acts   3:1-26 
do.12   Handelingen / Echonan / Acts   5:1-16 
vr. 13  Handelingen / Echonan / Acts   5:17-42 
za. 14    Lucas / Lukas / Luke    24:13-35 
zo. 15  Lucas / Lukas / Luke    24:36-53 
ma. 16  Psalmen / Salmonan / Psalms   23:1-16 
di. 17  Psalmen / Salmonan / Psalms   118:1-16 
wo. 18   Psalmen / Salmonan / Psalms   118:17-29 
do. 19  Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   34:1-16  
vr. 20  Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   34:17-31  
za. 21   Openbaring / Revelashon / Revelation  7:1-17 
zo. 22  Johannes / Huan / John    10:1-21 
ma. 23 Handelingen / Echonan / Acts   8:1b-25 
di. 24  Handelingen / Echonan / Acts   8:26-40 
wo. 25 Markus / Marko / Mark    16:9-20 
do. 26  1 Johannes / 1 Huan / 1 John   4:1-21 
vr. 27  Jesaja / Isaías / Isaiah     5:1-7 
za. 28  Johannes / Huan / John    15:1-8 
zo. 29  Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   17:1-10  
ma. 30 Ezechiël / Ezekiel / Ezekiel   17:11-24  

April 2018 

zo. 1    Johannes / Huan / John    14:1-14 
ma. 2   Johannes / Huan / John    14:15-31 
di. 3  Johannes / Huan / John    15:19-24 
wo. 4   1 Johannes / 1 Huan / 1 John   5:1-12 
do. 5   Psalmen / Salmonan / Psalms   98:1-9 
vr. 6   Ezra / Esdras / Ezra    3:1-13 
za. 7    1 Johannes / 1 Huan / 1 John   5:13-21 
zo. 8    2 Johannes / 2 Huan / 2 John   1-13 
ma. 9  3 Johannes / 3 Huan / 3 John   1-15 
di. 10  Handelingen / Echonan / Acts   1:1-11 
wo. 11    Psalmen / Salmonan / Psalms   47:1-9 
do.12   Johannes / Huan / John    17:1-26 
vr. 13  Spreuken / Proverbionan / Proverbs  31:10-31 
za. 14    Handelingen / Echonan / Acts   1:12-26 
zo. 15  Psalmen / Salmonan / Psalms   103:1-22 
ma. 16  Genesis / Génesis / Genesis   11:1-9 
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Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

April 2018 VPG NIEUWS 

  
 
 

 
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 15.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
Heilige 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 
  

 07-04 ds. Hans Végh 
 14-04 br. D’arcy Lopes 
 21-04  br. Hanco de Lijster 
 28-04 Rev. Leander Warren  
 05-05  ds. Peter van Bruggen 
 
 

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 
 
01-04  ds. H. Végh, Pasen (HA) 
08-04  ds. H. Végh  
15-04  br. D. Lopes 
22-04  ds. H. Végh  
29-04  ds. H. Végh 
06-05  ds. H. Végh  
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
01-04  ds. L.P.J. van Bruggen 
08-04  Niet ontvangen 
15-04  Niet ontvangen 
22-04  Niet ontvangen 
29-04  Niet ontvangen 
06-05  Niet ontvangen 
 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
01-04  Rev. L. Warren (ES) 
08-04  LP Sis. Y. Isidora 
15-04  Rev. L. Warren, Men’s Fellowship (HC) 
22-04  Rev. L. Warren 
29-04  Rev. L. Warren 
06-05  Rev. L. Warren (HC) 
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sionary congregations, recognising the role of the church as the pri-
mary agent of mission,” he said. “In spite of this ambitious project we 
must ask, ‘Where is the location of mission in the WCC today?’ ” 
Both Coorilos and Keum also offered further reflections on the theme 
of the conference, “Moving in the Spirit: Called to Transforming Disci-
pleship.” 
 
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 

WCC leaders offer insights at WCC leaders offer insights at WCC leaders offer insights at WCC leaders offer insights at 
mission conferencemission conferencemission conferencemission conference    

 
10 March 2018 
In reports at the Conference on World Mission and Evangelism - being 
held in Arusha, Tanzania from 8-13 March - representatives from the 
World Council of Churches (WCC) offered their insights on the his-
toric occasion and reflected on how mission is changing in today’s so-
cieties. 
The moderator of the WCC Commission on World Mission and Evan-
gelism (CWME), Metropolitan Dr Mor Geevarghese Coorilos, spoke 
on mission as “turning the world upside down.” 
 
The early disciples of Christ were branded as subversives that turned 
the world upside down, he noted. “Discipleship, for the early disciples 
of Christ then, meant confronting the hegemonic empires and an-
nouncing the arrival of a new dispensation, the reign of Christ.” 
Today, he said, discipleship is about challenging idolatries which try to 
replace God’s sovereignty with human power and money. “The ecu-
menical movement as a mission movement should resist empires of 
our times,” he said. “However, many a time during the past two dec-
ades of my engagement, I felt that some of our ecumenical institutions 
themselves are not free from the value orientations of the modern-day 
empires.” 
 
Mission as turning the world upside down is also about reversing exist-
ing mission paradigms, he continued. “The purpose of mission here is 
not simply to move people from the margins to the centre but also to 
challenge those systems and people who tend to remain at the centre 
by keeping people on the margins,” he said. “This has implications for 
our churches, mission bodies and ecumenical institutions too.” 
Rev. Dr Jooseop Keum, director of the Commission on World Mission 
and Evangelism offered highlights of CWME work over the past dec-
ade. He also noted we are facing a sharp challenge to define the vision 
and relevance of the ecumenical movement within the changing eccle-
sial and global landscapes of today. “First, mission can play a prophetic 
role in bringing together unity and justice discourses in the ecumenical 
movement,” he said. “Mission provides a holistic approach that helps 
to affirm the integrity of the ecumenical movement because of the way 
in which it connects people and contexts.” 
 
Second, he reflected, mission can play a creative role in the midst of 
the dilemma between movement and institution by bringing new vi-
sions of movement. “However, over time the institution can lose the 
vision for the movement and fall into the temptation to only serve its 
self-interest,” he said. “In such a situation mission can provide the 
bridge between movements and institutions through missiological 
imagination and action.” 
 
Finally, he concluded, mission has a distinctive role between the church 
and development agencies within the WCC. “Our forebears had an 
ambitious plan to challenge and transform churches to become mis-

 
13 March 2018 
Participants from the World Council of Churches Conference on 
World Mission and Evangelism (CWME) issued a “Call to Discipleship” 
on 13 March, the closing day of the conference. More than 1,000 
people gathered in Tanzania for the CWME, and all are engaged in 
mission and evangelism, coming from different Christian traditions 
across the world. 
 
“Despite some glimmers of hope, we had to reckon with death-dealing 
forces that are shaking the world order and inflicting suffering on 
many,” the statement reads. “We observed the shocking accumulation 
of wealth due to one global financial system, which enriches few and 
impoverishes many.” 
This global imperial system has made the financial market one of the 
idols of our time and has strengthened cultures of domination and 
discrimination that continue to marginalize and exclude millions, the 
statement continues. 
“Discipleship is both a gift and a calling, to be active collaborators with 
God for the transforming of the world,” the statement reads, then 
goes on to list the many ways in which people might follow a call to 
transforming discipleship. 
 
“We are called to proclaim the good news of Jesus Christ--the fullness 
of life, the repentance and forgiveness of sin, and the promise of 
eternal life--in word and deed, in a violent world in which many are 
sacrificed to the idols of death and many have not yet heard the 
gospel,” reads one such call. 
Another reads: “We are called to discern the word of God in a world 
that communicates many contradictory, false, and confusing messages.” 
Participants also described their call to care for God’s creation and be 
in solidarity with nations severely affected by climate change. 
“We are called as disciples to belong together in a just and inclusive 
community, in our quest for unity and on our ecumenical journey, in a 
world that is based upon marginalization and exclusion,” the list 
continues. 
 
The document also emphasize breaking down walls and seeking justice 
with people who are dispossessed and displaced from their lands, 
including migrants, refugees and asylum seekers, and to resist new 
frontiers and borders that separate and kill. 
“We are called to follow the way of the cross, which challenges elitism, 
privilege, personal and structural power,” the document concludes. 
“We are called to live in the light of the resurrection, which offers 
hope-filled possibilities for transformation.” 
 
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 

“Arusha Call to Discipleship” “Arusha Call to Discipleship” “Arusha Call to Discipleship” “Arusha Call to Discipleship” 
issuedissuedissuedissued 
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 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  
Bro. D. Nisbeth 
(Chair) 
Bro. D. Martina 
 
Sis. K. Martina 
Bro. F. James, kv 
Sis. M. Mathew 
(Secretary) 
 
 

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
512 4867 
767 9068 res 
737 0661   
 
 
 

Deacons: 
Bro. A. Fernandes 
Sis. A. de Riggs 
 
Sis. S. Busby 
 
Sexton 
Sr. S. Gomez 

 
524 7036 
666 6004 
461 0949 res 
511 8405 
 
 
461 2950 res 
514 6968 

Minister 
Rev. L. Warren           465 7061 res 
Bramendiweg 100       661 7668 cel 
LeanderWarren@yahoo.com 
 
Local Preachers in VPG Service: 
Bro. D. Lopes   465 3207 res 
Sis. Y. Isidora    767 3769 res 
                       

Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Bro. Dennis Martina 

These are: Bro. Rubens Pierre – Sister Alice Pierre – Sister Emmy 
Kemble and Sister Eugenie Gordon. 

Miss Lee Foundation 
On Sunday March 18 the Miss Lee Foundation organized an open 
house that all could attend to get information of the different activities 
of the Foundation. 
Information was given of the afterschool classes, Papiamentu, Music, 
Computer (Windows, Internet, Word, Excel, Power point), Smart 
phone, Cooking and Sewing classes.  
There was a regular attendance and various new inscriptions. 
For more information about the activities of the Miss Lee Foundation 
please call 5185468or 5261566. For computer and smart phone call 
565-7263. 
 
Celebration 40th Marriage Anniversary of Rev. & Mrs. Warren 
On Sunday April 8 Rev Leander Warren and his Wife Sis Audrey 
Warren will celebrate their 40th marriage anniversary together with all 
auxiliaries, members and friends during the service. 
All are invited to be present at this joyous occasion. 
 
In memoriam  
Mr. Claudius Arrindell husband of Sister Fifie Arrindell passed away on 
March 11, 2018. 
On March 17th we heard of the passing away of Mr. Alfonso Leonard, 
brother of Sis. Hilda Leonard. 
March 16 Bro. Ralph James president of the United Protestant Church 
and the Ebenezer Men’s Fellowship informed that his nephew Earlston 
Thomas passed away in St. Maarten at the young age of 49. 
 May God grant the families of the deceased peace and strength during 
this difficult period and may their souls rest in peace. 
We have taken notice of a tragic shooting incident earlier this week in 
which one of our regular visitors bro. Heric Ricardo was fatally 
wounded. We extend our condolences to his family and friends.  
We also received word of the sudden passing of Rev Dr. Neville 
Smith’s  wife Rev. Joan Smith in Canada. The funeral service took place 
in Canada. A tribute was sent to the family on behalf of the Ebenezer 
Church. 
 
Fish Fry on May 1, 2018 
Tickets for the annual fish fry on May 1, 2018 are on sale, please 
contact Sr. Margerie Mathew for purchase. Tickets cost fl.18 p.p. which 
includes a soft drink. 
For this event we would very much appreciate your donation in the 
form of cornmeal, black eyed peas, cooking oil.  
 
New Members 
If there are no objections, the following persons will be confirmed as 
Members of the United Protestant Church on Sunday April 1st (Easter 
Sunday) here at the Ebenezer Church. 

Computer course Miss Lee Foundation 
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April: 

 Sun. 1st  Worship Service in celebration of Easter  

Wed. 4th Bible Study & Prayer Meeting  

Sun. 8th Worship Service of Thanksgiving for 40th Wedding 

 Anniversary of Rev. & Mrs. A. Warren led by LP., Y. 

 Isidora-Gumbs 

Tue. 10th Church Board Meeting 

Wed. 11th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 12th Soup Kitchen 

Sun. 15th Worship Service of  Holy Communion shared by Men’s 

 Fellowship 

Wed. 18th Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 19th    Soup Kitchen 

Sun. 22nd  Worship Service in Celebration of 20th Anniversary of 

 Watermelon  

                   Bible Group 

Wed. 25th    Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 26th     Soup Kitchen 

Fri. 27th  King’s Birthday – Official Holiday 

Sun. 29th     Worship Service in recognition of Educational 

 Professionals 

 

May: 

Tue. 1st  Fundraising Fish Fry 

Wed.2nd   Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 3rd  Soup Kitchen 

Sun. 6th Worship Service of Holy Communion  

Tue. 8th      Church Board Meeting 

Wed. 9th     Bible Study & Prayer Meeting 

Thu. 10th Worship Service for Ascension Day & Church Family   

 Bonding  

                    (10:00 a.m. – 1:30p.m.) 

Sun. 13th Worship Service for Mother’s Day 
 

Margarita Elisah Hodge   

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

• Computer courses for children & adults 

• After school classes (homework) 

• Music classes for children - teens - adults 

• Cooking classes 

• Sewing classes 

• Victoria Club meeting (60+) 

• Watermelon Bible Club (children ages 4-12) 

• Papiamentu classes 

 

For more information: 

Tel: 4615036/ 5185468/ 5261566 

Adres: Oranjestraat 111 

Ebenezer Church Program April 1 - May 15 2018 

World day of prayer service 

Tribute to 
Reverend Joan Smith 

On Thursday March 15th 2018 we were informed by Rev. Dr. Neville 
Smith former Minister of the United Protestant Church of Curacao 
and assigned at the Ebenezer Church from 1981 to 1985 that his wife 
Rev. Joan Victoria Smith had passed away in Edmonton Canada. 
Funeral service was held on Monday March 19th 2018 at the Spirit 
West United Church in Edmonton, Canada, after which Rev.  Joan 
Smith was laid to rest. 
The following tribute was sent by the Ebenezer United Protestant 
Church and was read at the funeral service. 
Say not in grief: ‘’She is no more, but live in thankfulness that She was’’ 
 
With unexpected suddenness, Revd. Joan Smith has silently closed the 
door of life and departed from us never again to return. 
The shock of her death is profoundly felt by those of us who knew her 
well. 
 
A funeral marks a significant event; the end of a unique life, the loss of 
a loved person, the crossing of a threshold. Goodbye can be the 
saddest word, and often it is not a word we are prepared for. But a 
time like this, words that would make a difference are few. 
 
We therefore join with the Pastor, the Church Board and the entire 
Ebenezer community and so many others in offering our sincere and 
deepest sympathy to our former Pastor Revd. Dr. Neville L. Smith, 
their daughters Suzanne and Nichole all relatives and acquaintances 
and pray that in the days and years that lie ahead the Good Lord will 
sustain you and give you peace. 
 
The deceased, Revd. Joan Smith served as a Deaconal Minister at the 
Ebenezer United Protestant Church during the tenure of her husband, 
Revd. Dr. Neville Smith’s as Pastor of the United Protestant Church of 
Curacao and assigned to the Ebenezer Church from 1981 to 1985. 
She was known to be as a very active Pastor’s wife who contributed 
very well in all aspects of the Church’s life. She was actively involved as 
chairperson of the Victoria Club, a club that caters to the elderly of 
the Church in activities that were of a social, cultural, religious and 
educational nature. 
We are evermore grateful and thankful for her contribution to our 
congregation.  
May fond memories of your Wife, Mother, good friend, Sister Joan 
bring you comfort during this hard time in your life. Look back on all 
the good memories you were able to have and smile at the fact that 
you were able to share these before she passed away. 
May it comfort you to know that your loved one is safe in God’s care 
now and that friends and well wishers are praying for you in your time 
of sorrow. 
 
Revd.  Joan rest in Peace! 
Bro. Desta Nisbeth 
Chairman of the Ebenezer Church Board.   
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
Br. H. B. Beaujon 
Br. F. Hasselbaink 
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 
 
Zr. R.D. Rahman 

 
461 5013 
565 1574 
738 1725 
736 5391 
524 6823 
565 2334 

Diakenen 
Zr. A. R.M. Petrona 
Zr. B. Strampel 
Diaken met 
bijzondere opdracht: 
Zr. José van Bruggen 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
540 0865 
747 6627 
 
 
462 5045 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
Ds. L.P.J. van Bruggen 
San Fuegoweg 18 (Jongbloed) 
Tel: 738 0152 
E-mail: vijfbruggen@hotmail.com  
 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
Ds. Peter van Bruggen 

met vreemdelingen, asielzoekers, weduwen, wezen, vrouwen etc. Het 
verbod op gruwel had meer te maken met een afwijzing van de 
minachting van de naaste voor zover sexuele handelingen schade 
brachten en inbreuk maakte op integriteit.  Ditzelfde geldt in het NT 
waar homosexualteit alszodanig  geassocieerd werd. In Griekenland 
kwam homosexualiteit voor als een eigenschap of kenmerk van een 
samenleving. Tegen deze samenleving als zodanig hebben christenen 
zich wel is waar willen verzetten maar niet perce tegen alle kenmerken 
van die samenleving.  
In deze context kon Paulus het huwelijk uitleggen als een verbintenis 
waaraan Christus en de gemeente ten grondslag liggen. De exclusiviteit 
vanwege de eenheid tussen Christus en de gemeente was voor Paulus 
relatief, gezien het feit dat hijzelf niet gehuwd was. Niettemin staat de 
eenheid tussen Christus en de gemeente symbool voor de huwelijkse 
relatie. Deze eenheid vindt de oorsprong in de scheppingsorde. 
Christus is dan het heelmakend component dat de gemeente op 
zichzelf mist. En omgekeerd! Christus verhoudt zich tot de gemeente 
als een uniek en eigen deel van die eenheid en dat geldt ook voor de 
gemeente. De beide tegenovergestelde componenten vullen elkaar aan 
en heffen verschillen op zodat eenheid ontstaat. Het NTsche beeld van 
de huwelijkse relatie lijkt te conflicteren met same-sex-relations als bij 
twee aan elkaar gelijke sexe (same-sex) het aanvullende karakter van 
the opposite sex ontbreekt. Het is wel de vraag of op basis hiervan 
uitsluiting gerechtvaardigd is. 
2 In de bijbel kennen we diverse relaties en verbintenissen; man/vrouw 
(man/vrouwen) vader/zoon, vriend/vriend, mens/God, mens/volk. Deze 
verbintenissen hebben een sacraal karakter. De huwelijkse relatie is de 
meest voorkomende en beschreven verbintenis. Maar het hedendaagse 
huwelijk heeft amper een bijbels fundament. De wettelijke echt is in de 
bijbel vreemd! De huidige wetgever bepaald wat een huwelijk is en niet 
de kerk. De kerk kan op basis van de bijbel slechts spreken van 
verbintenissen. Er schuilt geen objectief bezwaar in het mogelijke 
besluit van de overheid het huwelijk open te stellen voor mensen van 
het zelfde geslacht. De vraag is wat de kerk daarmee moet. Bij elke 
verbintenis heeft de kerk te waken over bepaalde elementen die de 
verbintenis kenmerken. In het waarderen van die elementen dient de 
bijbel als richtsnoer. Verwaarlozing, onderdrukking, geweld, overspel, 
ongelijkwaardigheid, dwang, zijn belemmerende factoren waar de kerk 
geen verantwoordelijkheid voor moet nemen bij de visie op willekeurig 
elke verbintenis. Deze factoren zijn in strijd met de waardigheid van 
mannen en vrouwen als schepsel. De vraag of homosexuele relaties 
kunnen worden erkend is geheel ondergeschikt aan de vraag of 
bovenstaande factoren wel of niet worden gedoogd in die erkenning. 
Met andere woorden staat een verbintenis waarbij sprake is van 
ongelijkwaardigheid en uitbuiting niet veel meer ter discussie dan een 
relatie van twee mannen of vrouwen? Kan een homosexuele relatie 
bestaan op grond van gelijkwaardigheid, duurzaamheid, exclusiviteit en 
liefde? En kan die relatie dan ook gezegend worden? 
Die vraag doet zich voor als wij ons realiseren dat er geen bijbelse 
grond gevonden kan worden voor het burgerlijk instituut van het 

Bespreking (wijk)kerkenraadsvisie “Inzegening van niet-huwelijkse 
levensverbintenissen”. 

VPG Fortkerk 19 februari 2018 
Inleiding 
In de wijkkerkenraad van wijk 2 Fortkerk is een eerste aanzet gegeven 
aan de bespreking en bezinning rondom de zegening of inzegening van 
levensverbintenissen anders dan het huwelijk tussen man en vrouw. 
Deze bezinning zal uiteindelijk gaan leiden naar een visie en 
beleidsbepaling ten behoeve aan de Fortwijk. Onderstaand treft u het 
document dat door de wijkkerkenraad werd besproken. Deze 
bespreking was de eerste van vier bezinningsmomenten. Het document 
is geen vaststelling of beleidsstuk maar een ondersteuning om het 
gesprek te kunnen voeren. 
 
Theologische (godsdienstige) overwegingen; 
1 Bijbel;  Scheppingsorde 
  Eenheid Christus en de gemeente 
  “Gruwel in Gods ogen” 
2 Maatschappelijke en historische context 
 
1 De scheppingsorde wordt verhaald in Genesis; daarin wordt de 
ontstaansgeschiedenis verteld van de mens als eenheid en in het 
verlengde daarvan man en vrouw. Genesis is gebaseerd op authentieke 
bronnen en is een resultaat van een compositie waarbij keuzes zijn 
gemaakt die betrekking hebben op de context waarin het boek tot 
stand is gekomen. Voorbeeld; totstandkoming van het AD als een 
weergave van aan context gerelateerd relevantie. Er is meer te zeggen 
over de ontstaansgeschiedenis van de mensheid dan dat wij lezen in 
Genesis. 
Het belang van de schepping is de harmonieuze eenheid van de mens; 
deze was “goed” aldus de Schepper. Toch nam God “alleen-zijn” waar; 
“Het is niet goed dat de mens alleen zij.” In de ontstaansgeschiedenis 
van de mens is de eenzaamheid de reden om te komen tot een nadere 
herziening van wat geschapen was. De nuancering van die eenheid doet 
man en vrouw ontstaan! Prioriteit blijft bij de eenheid “tot een vlees 
zijn”. Dit laatste is niet letterlijk te verstaan er is hier geen sprake van 
sexuele gemeenschap maar het verwijst naar het humanitaire karakter 
van de eenheid volgens de scheppingsorde. De daaropvolgende 
geschiedenis weerhoudt ons ervan de scheppingsorde exclusief toe te 
passen op man en vrouw. In vroeger tijden hadden mannen meerdere 
vrouwen! Ofschoon in het de bijbel geen enkele verwijzing wordt 
gedaan naar duurzame homosexuele relaties op basis van geaardheid 
moeten die in de context van Israel wel hebben bestaan. Het niet 
benoemen van dergelijke relaties was een bewuste keuze.  
Wat wel werd benoemd waren de sexuele misstanden in Israel en 
omliggende landen. Homosexuele gemeenschap werd veroordeeld 
voor zover het gelijkwaardig was aan tempelprostitutie, 
dronkenschappen, verkrachting, kindermishandeling en slavendienst. 
Blijkbaar waren deze praktijken bekend en achtte men dit een inbreuk 
op de rechten van de individu. Israel had zich eerder solidair gesteld 



9 April 2018 VPG NIEUWS 

(wettelijk) huwelijk en we daarom elke relatie an sich moeten 
waarderen. De overheid biedt geen garantie voor een bijbelse 
verbintenis, toch willen we slechts bijbelse verbintenissen inzegenen. 
Inzegening of zegening van andere dan het huwelijk tussen man en 
vrouw. In de kerkorde van de PKN heeft men gekozen de plaatselijke 
gestalten van de gemeente vrij te laten in de toepassing. Wel 
oordeelt de kerkorde dat een pastorale aandacht moet uitgaan naar 
hen die deze vraag stellen. Het huwelijk tussen man en vrouw op 
basis van de bijbelse gegevens wordt gezegend op grond van de 
scheppingsorde en de eenheid tussen Christus en de Gemeente. 
Binnen dat huwelijk legt de bijbel enkele verwachtingen op en de 
partners mogen zich beroepen op de hulp en bijstand van de Here 
God. We zouden kunnen stellen dat binnen de huidige context een 
relatie van twee mannen of twee vrouwen erkend kan worden mits 
op basis van de bijbelse normen en waarden. Tegelijk kunnen we niet 
om de scheppingsorde heen en is de eenheid tussen Christus en de 
gemeente slechts toepasbaar op man en vrouw als twee tegenover 
elkaar en fundamenteel van elkaar verschillende componenten.  
De PKN spreekt daarom van de zegening van verbintenissen anders 
dan het huwelijk tussen man en vrouw. Het biedt vrije interpretatie 
van de begrippen “zegening” en “anders dan”. Binnen die ruimte 
kunnen gemeenten keuzes maken zonder elkaar in gewetensnood te 
brengen om mensen met een homosexuele geaardheid een pastoraal 
antwoord te kunnen bieden op hun vraag om en verlangen naar een 
zegen op hun verbondenheid. 
***** 
 
Overleden 
Tot ieders schrik en diepe verontwaardiging is overleden Heric 
Nicolaas Nazareno Ricardo geboren op Curaçao, 22 mei 1973. Zijn 
overlijden vond plaats in de vroege morgen van woensdag 14 maart 
aan de gevolgen van meerdere schotwonden die hij was opgelopen in 
de vlucht voor de politie. De aanvankelijke feiten en gegevens blijken 
bij nader inzien complex en voor meerdere interpretaties vatbaar. De 
omstandigheden van zijn dood moeten worden uitgezocht en 
achterhaald om recht te doen aan zijn intenties die morgen. We 
kennen Heric Ricardo als een markante man met een turbulent 
verleden. In zijn leven kende hij vele vijanden en begaf hij zich in de 
kringen van criminaliteit en drugs. Dat heeft hem getekend en 
beschadigd tot de mens die hij geworden is. Toch was er in hem een 
goed hart en een oprechte ziel die steeds in strijd kwam met 
machten en krachten waarvoor hij dreigde te zwichten. Zijn geloof 
gaf hem de kracht om weerstand te bieden; zijn God was hem alles. 
In meerder kerken en christelijke gemeenschappen had hij zijn plek, 
zo ook in de Fortkerk. Daar heeft hij de liefde en waardigheid 
ervaren als een zegen. Zondag was hij in de Fortkerk en typisch zoals 
hij zingen kon, hoorde wij zijn stem en de woorden die hij las in zijn 
liedboek. Daar was hij dicht bij Zijn Heiland! In de vroege morgen van 
die woensdag vond hij de dood in de vlucht voor de politie; tragisch, 
zo zinloos, dwaas… de krant toont zijn stervend lichaam. Wie sterft 
in de armen van de Heiland ontwaakt ten eeuwige leven. Een boze, 
verdrietige en geschokte familie blijft achter, de samenleving 
realiseert zich de wereld waarin zij staat.  We condoleren de familie 
Ricardo en bidden voor allen die op zijn leven en bij zijn sterven 
betrokken waren.  
De uitvaart van Ricardo zal –bij het schrijven van het kerkblad- 
plaatsvinden in de Rooms-Katholieke kerk van Steenrijk op zaterdag 
24 maart. 
 
Onze zieken 
Bij een valpartij op een aflopende stoep/trap/weg kwam mw. Jopie 
Kuijken dusdanig ongelukkig op de grond dat daarbij de pols en 
enkele vingers zijn gebroken. Aanvankelijk leek de arm goed gezet en 
zou gips kunnen volstaan maar dat werd snel anders. Aanhoudende 
pijn en beginnende infectie waren de reden voor de arts toch te 
opereren. Inmiddels is deze operatie achter de rug waarbij enkele 
platen en schroeven zijn gezet. De revalidatie en het herstel kan 
beginnen. Pijn en ongemak zullen hinderend zijn en ook is er enige 
ongerustheid of alles wel volkomen zal genezen. We hopen en bidden 
dat de gevolgen van deze valpartij beperkt zullen blijven. Er is veel 

dankbaarheid en vreugde om de vele lieve groeten en blijken van 
meeleven.  
 
Uit de kerkenraad 
1 In de kerkenraad is de bezinning op gang gekomen rondom het 
thema andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en 
vrouw. De wijkkerkenraad hoopt in de komende periode een visie te 
kunnen ontwikkelen om in de toekomst evenwichtig en pastoraal het 
gesprek te kunnen voeren als een aanvraag voor een (in)zegening 
wordt gedaan. De kerkenraad wil hiermee het signaal afgeven dat 
mensen met een homosexuele geaardheid of levensstijl serieus 
genomen worden en in hun bestaan gehoord. De samenleving van 
Curacao heeft in de evenwichtige bespreekbaarheid en acceptatie nog 
een lange weg te gaan. De kerk kan daarbij een ondersteunende en 
pastorale rol innemen. Dat vereist moed en getrouwheid! 
 
2 De Fortwijk heeft het verzoek gekregen van Canacom een project te 
financiering. De WKR heeft ervoor gekozen 70% te besteden aan een 
project waarbij empowerment, gender, duurzaamheid en humaniteit 
gediend wordt; dit initiatief wordt van uit de WKR met de diaconie 
opgepakt. 30% wordt aangewend om de hal en de koffiekamer van de 
Fortkerk te upgraden. (geluidsabsorberende maatregelen).  
3 Op de agenda stond ook het gesprek over de eventuele verlenging 
van het contract met de wijkpredikant. De Centrale Kerkenraad heeft 
daar naar gevraagd en koos ervoor dit een jaar voor het verstrijken 
van de het contract al bespreekbaar te maken om voorbereidingen te 
kunnen treffen. De wijkkerkenraad zal eerst zonder predikant spreken 
over de wenselijkheid, in het vervolg daarop zal gesproken worden 
over de haalbaarheid en de condities van de verlening en op basis 
daarvan zal een besluit genomen worden. 
 
Bijbelkringen 
Zeelandia en Tamarijn zijn de namen van de twee bijbelkringen die we 
verzorgen vanuit de Fortkerk. De predikant doet de inhoudelijke 
voorbereiding en leidt de bijbelmorgen, mw. J. Hammen zorgt ervoor 
dat deelnemers op de hoogte zijn, boodschapjes worden gehaald en 
administratie wordt gevoerd. Dat is een taak waar veel energie en 
toewijding voor nodig is en daarin is een grens in zicht gekomen. 
Gelukkig hebben we vervanging voor deze taken gevonden en dat 
betekent dat de bijbelkringen door blijven gaan. Wij zijn erg dankbaar 
voor de inzet en tijd en zijn verheugd dat het weer wordt opgepakt. 
De beide bijbelkringen worden erg gewaardeerd en vertonen zelfs een 
lichte groei. Daarin mogen we zeker de zegen van de Heer ontdekken. 
 
Jarig 
Op 23 maart mag ik voor de 51ste keer gedenken dat ik geboren ben. 
In de bijbel worden geboorte dagen voornamelijk met vreugde 
benoemd, al zijn er enkele bijbelse figuren die anders over die dag 
denken. Tot nu toe mag ik gezegend zijn met gezondheid, gezin, liefde, 
wijsheid en geloof. Alle reden om dankbaar te zijn. 
Groeten van San Fuego, Familie van Bruggen 

Geachte redactie, 
 
Hierbij maak ik ernstig bezwaar tegen het stukje van D.J. Lopes in het 
maartnummer van de VPG-nieuwsbrief, getiteld "The Definition of 
Marriage". 
 
Dergelijke controversiele en ongenuanceerde stukjes horen mijn 
inziens niet thuis in een kerkblad. Een stukje met een dergelijke 
persoonlijke visie onder de titel van een zo genaamde "definitie" 
worden door mij als stuitend, kwetsend, discriminerend en bovendien 
onchristelijk ervaren. 
 
Ik verzoek u dan ook om een dergelijke tekst in het vervolg niet 
zonder meer te plaatsen.   
 
Met vriendelijke groet, 
F. Schoonheim, Curaçao. 

Ingezonden 
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Op 1 april is het Pasen. Dat is op de dag, dat dit blad uitkomt. We vieren 
met Pasen, dat Jezus opstond uit de dood. Hij kwam uit het graf. De banden 
van de dood hadden niet langer vat op Hem. Dit alles mag ons moed en 
hoop geven. Niet de satan heeft het laatste woord, niet de dood, maar Hij, 
de Heer van het leven. Hij heeft in kruis en opstanding zijn Koninkrijk ge-
vestigd. Nog is dat Koninkrijk van vrede en gerechtigheid niet overal zicht-
baar. Nog zien we overal oorlog en geweld, haat en nijd, honger en armoe-
de, onrecht en verdrukking. Sommigen worden daar depressief van. “Het 
loopt allemaal op niets uit”, zeggen ze. “Het leven is zinloos”. Toch mogen 
we hoop putten uit het verhaal van Pasen. We mogen moed vatten en ver-
der gaan. We mogen ook weten: het is waar wat er op Goede Vrijdag ge-
beurd is. De zonden zijn werkelijk vergeven. God wil werkelijk met ons 
verder gaan. We mogen Jezus aanvaarden als onze opgestane Heer. We 
mogen Hem toelaten in ons leven. We mogen zijn Woord gehoorzamen. Ik 
wens u allen een gezegend Paasfeest toe! 
Van 8 tot en met 13 maart was ik aanwezig op een conferentie over we-
reldzending en –evangelisatie van de Wereldraad van Kerken. Deze 
werd gehouden in Arusha, Tanzania. Ik was hier als vertegenwoordiger van 
de VPG. Het thema van de conferentie was: “Bewegen in de Geest: Geroe-
pen tot transformerend discipelschap” naar aanleiding van Gal. 5:25: 
“Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die 
de Geest ons wijst”. Het was een interessante en indrukwekkende confe-
rentie. We hoorden veel lezingen en hadden veel gesprekken over de we-
reldproblemen, zoals hierboven genoemd zijn. Uit alle hoeken en gaten van 
de wereld waren er mensen vertegenwoordigd. Hier was de wereldkerk 
bijeen! Ik heb hier werkelijk ervaren wat we zingen in lied 969 van het nieu-
we Liedboek: 
“In Christus is noch west noch oost, 
In Hem noch zuid noch noord, 
Één wordt de mensheid door zijn troost, 
De wereld door zijn woord”. 
 
Ik hoop u nog nader over deze conferentie te berichten. Ook hoop ik naar 
de wijkgemeenten te komen om te rapporteren over het gehoorde en be-
sprokene. 
 
Intussen gaan de activiteiten in onze Emmakerk door. Ik noem u: 
De gebedsgroep 
Elke dinsdag komen we van 19.00 tot 20.00 uur bijeen in de consistorie. 
We bidden voor kerk en wereld, voor anderen en onszelf. We putten hoop 
en moed uit Pasen. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie. We komen dan van 20.00 tot 21.00 
uur bijeen in de consistorie. We bereiden ons voor op het doen van de 
openbare geloofsbelijdenis of we verfrissen onze kennis over geloof en Bij-
bel. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er Bijbelstudie en wel op donderdagen. We komen 
dan bijeen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. Op het ogenblik be-
spreken we het Johannesevangelie. De data zijn: 5 en 19 april en 3 mei. 
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Gespreksgroep “Onder de boom” 
Eveneens eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Onder de boom” 
bijeen. We bespreken dan actuele onderwerpen, die worden aangereikt 
door de deelnemers aan de gespreksgroep. We komen bijeen op donderda-
gen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 12 en 26 april.  
In het kader van deze gespreksgroep wordt er op 26 april een film ver-
toond met de titel “China Cry” met als ondertitel: “The true story of Nora 
Lam”. Nora Lam moet wegens haar geloof vluchten uit China. Deze film 
wordt vertoond in de kerk en begint om 19.00 uur. Na de film is er een 
korte discussie. Iedereen is welkom, ook als men niet deelneemt aan de 
gespreksgroep. 
 
Seniorenmorgen 
Op 9 april a.s. is er weer een seniorenmorgen. We komen om 9.30 uur 
bijeen in de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we bidden en 
zingen. Er is koffie met wat lekkers erbij, fris en een pastechi. U bent van 
harte welkom! Dat geldt overigens voor al onze andere activiteiten. 
 
Bij de diensten 
Op 1 april is het Pasen. We vieren dan de opstanding van onze Here Jezus. 
Hij was sterker dan de dood. Tevens vieren we het avondmaal. Brood en 
wijn gaan rond. Jezus is als opgestane Heer onze Gastheer. Hij ontvangt ons 
aan zijn tafel. 

Nieuws Jet 

Rijker dan u denkt 
Een krantenmagnaat investeerde een kapitaal in een grote verzameling 
kunstwerken. Hij las eens over een bijzonder waardevol stuk en wilde dat 
toen absoluut toevoegen aan zijn collectie. Zijn agent speurde in alle musea 
ter wereld, maar zonder succes. Eindelijk, na vele maanden zoeken, waarin 
kosten noch moeiten gespaard werden, vond de agent het felbegeerde 
kunstwerk. Het stond al tijden opgeslagen in één van zijn eigen 
opslagruimten! Dit verhaal vertoont overeenkomst naar christenen, die 
steeds op zoek zijn naar meer, omdat ze niet begrijpen, wat ze in Christus 
al bezitten. 
Voor een mens is de volheid van de erfenis in Christus niet te bevatten. 
God’s Woord toont op veel plaatsen aan, wat we aan haar hebben. U weet 
wel, God’s Woord vindt u in dat mooie boek, waar we iedere dag een 
stukje uit moeten lezen. Dank God voor de onbegrijpelijke rijkdommen, die 
u in Christus heeft. Want o wat zijn wij rijk, dat wij Hem kennen. En deze 
dagen kunnen wij via dat mooie boek -De Bijbel – stilstaan bij alles wat Hij 
voor ons gedaan heeft als mens in deze wereld. Wat een Liefde, Wat een 
Lijden, Wat een stervensuur, niet te bevatten voor ons, “kleine mensen”. 
 
Diensten 
Op zondag 11 maart hadden we een twee-heren dienst, nl ds. Jan Jonkman 
en br. Hanco de Lijster. Weereens wat anders. Een mooie, gezegende 
dienst! 
Op zondag 18 maart was het wat leeg, weinig kinderen. Er was nl een VPG 
Jeugddienst in de Ebenezerchurch, ook een mooie dienst met onze 
kinderen van de VPG. 
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Jeugd/paasproject 
De kinderen zijn met hun paasproject bezig. Wat een ijver en energie 
tijdens de Kindernevendienst; want ze bereiden ook wat voor om aan de 
gemeente te vertellen. De beelden verschijnen op het scherm. Op één van 
de Lijdens-zondagen, kregen we een brood te zien, uit het verhaal van de 
vijf broden en twee vissen. Elke zondag delen ze ook een tekst uit in de 
kerk, een boodschap en steun voor de week. Die zondag  was de uitleg van 
de tekst:”Er is genoeg voor iedereen”. 
De gemeenteleden zijn gesteld op de teksten, voor in hun Bijbel. Als ze 
weten, dat ze de volgende week niet naar de kerk komen, wordt er 
gevraagd of wij een tekst voor ze kunnen nemen van de kinderen en voor 
ze bewaren. Puur interesse. 
 
De vlag 
Vanaf zondag 4 maart hangt tijdens de dienst de vlag met de afbeelding van 
de  drie kerken van de VPG erop aan de vlaggenmast. Deze afspraak van de 
vlag is nog van de Reformatie dienst op 31 oktober 2017. We moesten er 
eerst een beetje aan wennen. Was voor ons nieuw. Ja, uiteindelijk gelukt! 
We zijn eruit! Zr Carmen, onze koster en br. Hanco hijsen elke 
zondagmorgen de vlag en strijken ‘m weer na de dienst. En..Waarom die 
vlag? Zo kunnen wij  laten zien, dat Emma  één van de kerken van de VPG 
is. Heeft u de vlag al zien hangen? Heeft u de Emmakerk op de vlag gezien? 
NEE? Dan a.s zondag even opletten na de dienst. 
Dan zijn er voor de fundraising nog kleine vlaggen -tafelmodellen-, te koop 
bij mij (Jet Baank). Ze kosten Naf 30,- maar. Alles boven de 30,- altijd 
welkom voor Emma. Ik zeg alvast masha danki aan alle gulle gevers, die al 
eentje gekocht hebben of betaald en weggegeven hebben.  
 
Jeugd 
Oei, wat spannend lieve kinderen. Nog even en we zijn bij dat paasrapport. 
Heel belangrijk rapport, bijna, bijna bij je laatste en bepalende rapport. Ga 
je over? Ben je goed voorbereid voor het examen? We willen allemaal over 
en we willen allemaal slagen, je kan er nu nog wat aan doen, dus DOE je 
best! 
 
Nog een steuntje voor de maand; 
Heer, hoe rijk zijn wij in U; Al de schatten van dit leven; 
Kunnen niet de blijdschap geven, die wij reeds genieten nu; 
Heer, hoe rijk zijn wij in U. 
Op 1 april ligt het April krantje klaar in de kerken. Echt geen aprilmop. 
Gezegende Paasdagen/ Pasku Resurekshon! De Heer is waarlijk opgestaan! 
Echt een mooi en belangrijk feest om te vieren; zelfs belangrijker dan 
Kerst. 
Warme christelijke groeten, namens de Kerkenraad; Jet Baank.  

Vervolg Meditatie 

Wat er 2000 jaar geleden gebeurde op Goede Vrijdag en Paaszondag is 
voor mij de belangrijkse gebeurtenis voor christenen. Door Jezus’ lijden en 
opstanding heeft Hij de weg naar het eeuwige leven voor ons mogelijk 
gemaakt. Jezus gaf en geeft invulling aan Gods heilsplan. 
 
De kern van Gods heilsplan staat in het bekende vers 16 van Johannes 
hoofdstuk 3: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar het eeuwig leven hebbe”.  
Wij zelf zijn niet in staat om voor onze zonden te betalen, vanwege Zijn 
oneindige liefde voor ons heeft Jezus dit gedaan. Daarom is een ieder die 
Oprecht in Hem geloofd, door Gods genade gerechtvaardigd en heeft het 
eeuwige leven. Dit is wat God belooft heeft in het zo juist gelezen 
Bijbelvers. En God houd zich altijd aan zijn beloftes.  
 
Ik zeg dit met nadruk. Om de twijfel proberen te ontkrachten die te veel 
christenen, ondanks Gods belofte, nog steeds hebben. Ik merk dat af en 
toe tijdens gesprekken, die ik heb met mede christenen, over het leven na 
de lichamelijke, of aardse dood, of over de dag van het laatste oordeel. 
Vooral bij een vraag zoals: “Hoe zie jij de dag van het laatste oordeel?”. Dan 
zijn er soms antwoorden van: “Nou spannend”, of: “Ik hoop dat ik naar de 
hemel ga”. Deze antwoorden geven blijk van twijfel, onzekerheid. 
 

Dat is jammer, want God heeft ons zekerheid gegeven. Wij weten dat als 
we vóór onze aardse dood, Jezus, Gods Zoon niet aannemen als onze 
Heiland, we verdoemd zijn tot een eeuwige dood ver weg van Gods 
aanwezigheid. Dat is in de hel zijn. Maar wanneer we met heel ons hart 
geloven dat Jezus Gods Zoon is. Dat Jezus voor ons naar de aarde 
gekomen is als mens, dat Hij om voor onze zonden te betalen, geleden 
heeft, en aan het kruis is gestorven en dat Hij door Zijn opstanding de 
dood heeft overwonnen. Dan mogen wij er zeker van zijn dat wij, door 
Gods genade het eeuwige leven hebben. Een eeuwig leven dat al begint hier 
op aarde. En wanneer ons aardse lichaam sterft, dan gaat ons leven door in 
Gods eeuwige aanwezigheid. 
Dit is de zekerheid waar Johannes over schrijft in hoofdstuk 3 vers 16 van 
zijn evangelie.  En Jezus onderschrijft dit in Johannes 5 vers 24, waar Hij 
zegt: “Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, die 
Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is 
overgegaan uit de dood in het leven”. Dit is een bevestiging van Gods belofte. 
Ook in Romeinen 8 vers 1 vinden we een bevestiging. Hier schrijft Paulus: 
“Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.” 
 
We zijn er zonder meer van bewust dat we ondanks ons geloof in Christus 
Jezus, toch niet altijd leven zoals Hij dat heeft voorgeschreven.   
“Hoe kan ik er dan zeker van zijn, dat ik naar de hemel ga?”, wordt er dan 
gevraagd. Ik leg dan uit dat Jezus voor al onze zonden heeft betaald. Ook 
voor de zonden die wij nog zullen begaan. Jezus heeft ze allemaal voorbij 
zien komen in het Hof van Getsemane. Alle zonden van de wereld, van 
iedereen.  Zoveel zonden dat Hij er door overmand werd en Hij bloed 
zweette op die verschrikkelijke donderdagavond vlak voordat Hij gevangen 
werd genomen. 
Als wij met heel ons hart geloven en oprecht vergeving vragen, voor onze 
zonden en ons oprecht voornemen om ze niet meer te begaan, zullen ze 
ons vergeven worden.  
 
Maar, kunnen we ons afvragen, hoe kan je geloven met je hart, met heel je 
hart. Het is goed om daar bij stil te staan, waarom spreek de Bijbel over 
geloven met het hart en wat wordt er in de Bijbel bedoeld met ons hart. 
Jezus legt de nadruk op het hart en niet op het verstand. Jezus is in het hart 
geïnteresseerd. Een verstandelijke instemming met het geloof  is wel 
belangrijk, maar alleen een verstandelijke instemming is niet voldoende. 
Indien het daar bij blijft, is het zelfs nutteloos. Je kan vanuit 
wetenschappelijk oogpunt de Bijbel bestuderen en het een 
wetenschappelijk goed onderbouwd boek vinden, maar dat maakt niet dat 
je christen bent.  
Het gaat om het hart. Wat, vroegen we ons al af, wordt er in de Bijbel dan 
bedoeld met “het hart”? In de Bijbel wordt daar niet ons fysieke hart mee 
bedoeld, die ingenieuze spier die het bloed door ons lichaam pompt. Jezus 
bedoelt hiermee de kern, het wezenlijke van de mens. Het is de zetel van 
gevoelens, dus emoties en ook intellect en wil. Het omvat alle drie. Het is 
de kern van het wezen en de persoonlijkheid van de mens. Het omvat de 
geest, het omvat de wil, het omvat het hart. Het is de totale mens. 
Met geheel het hart geloven, betekent volledig geloven. 
 
En als wij met geheel ons hart oprecht vergeving vragen voor onze zonden, 
willen wij ze ook niet meer begaan.  
Maar niet meer zondigen is onmogelijk voor ons. Dat kunnen wij niet 
alleen. Daarom heeft God ons, nadat Jezus bij Hem was teruggekeerd, de 
Heilige Geest gestuurd. Hij is onze Helper. Wanneer wij Hem vragen ons 
te helpen en we ons ook aan zijn leiding toevertrouwen, zal het ons steeds 
beter lukken.  
 
Ook wij mogen op God vertrouwen met de zekerheid dat Zijn heilsplan 
ook voor ons bedoeld is. Het eeuwige leven kunnen wij zelf niet verdienen. 
Maar door Jezus’ offer en de genade van God zijn ook wij gerechtvaardigd 
en hebben het eeuwige leven, wanneer we Jezus aannemen als onze 
Heiland. Geef je over aan de leiding van de Heilige Geest. En dit geldt voor 
alles wat wij van plan zijn te doen. Vraag de Heilige Geest om je te leiden 
in wat je gaat doen, zodat dit altijd tot Gods eer en glorie gebeurd. Het 
kan je werk zijn, het voorbereiden van een feest of bijeenkomst. Het maakt 
niet uit wat je doet, doe het tot Gods eer en glorie, of doe het niet. De 
Heilige Geest zal helpen. Hij is zowel Trooster als Helper. Een Helper die 
voor ons onmisbaar is. 
Amen. 
 
Ik wens u vrede en Gods zegen toe. 



12 April 2018 VPG NIEUWS 

Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

Voorzitter:  
Sigma Wiel  tel: 693 2612 
         514 7833 
Secretaris:  
Vacant 
Penningmeester:  
1. Anna Petrona tel: 540 0865 
2. Sylvian Busby tel: 511 8405 
 
Overige leden: zie wijkberichten 
 
Uw giften voor de diaconie zijn van 
harte welkom op: MCB 28348004 o.v.v. 
Diaconie VPG 

God is goed, God is Groot 
Nadat we van de diaconie van Katwijk aan de Rijn een bedrag hadden 
ontvangen voor onze diaconie hier op Curaçao, had de diaconie van 
Valkenburg aan de Rijn van die geste gehoord.  
Dus hebben ze gedacht, dat willen wij ook, alleen anders. Alleen is de 
gemeente Valkenburg aan de Rijn en kleinere gemeente vergeleken 
met Katwik aan de Rijn. Dus dachten we dat het bedrag niet enorm 
groot zou zijn. 
 
We moesten een doel bedenken, dus in overleg met Zr. Hilly 
Pijnaker, hadden samen gedacht om een familie te sponseren zodat 
die familie een jaar lang voor een bepaald bedrag naast het 
voedselpakket die ze normaal van ons krijgen, ook vlees en groente 
kon kopen. Er werd in Valkenburg flyers gemaakt en rond gedeeld en 
in de kerk neergelegd. Nou dat was een succes. De mensen van 
Valkenburg aan de “Rijn hebben guls gegeven. Nu kunnen we niet een 
maar drie gezinnen met extra eten sponseren. Elk gezin gaat met mij 1 
jaar lang voor een bepaald bedrag extra boodschappen doen, De 
bedragen zullen variëren afhankelijk van de grootte van het gezin. Een 
mevrouw die veel kinderen heeft krijgt ook voor een bepaald bedrag 
aan educatief speelgoed. Daar gaan Zr Hilly en ik volgende week voor 
op pad.  
De boodschappen worden samen met mij gedaan, zodat ik het 
gedoneerde geld kan verantwoorden.  Zr. Hilly en ik zijn al bij twee 
gezinnen geweest om het goede nieuws te brengen. Ze waren erg blij, 
ontroerd en dankbaar en dankte, God en ons de hele tijd. Dit kunnen 
we allemaal doen, door de genade van God en de hulp van onze lieve 
Zr. Hilly Pijnaker. 
 
Twee weken geleden was ik in Plasa in Punda, omdat ik een vijzel 
nodig had. Ik had al een, maar het was een souvenir. Dus wilde ik 
eentje voor in de keuken om verse kruiden fijn te kunnen stampen. Ik 
dacht dat die dingen niet meer gemaakt werden, maar wonder boven 
wonder kon ik bij een Spaans sprekende dame uit twee maten eentje 
kiezen. Die dame en ik raakte aan de praat en zij vertelde dat ze 
drugverslaafden die bij haar kwamen bedelen altijd wat geld toe 
stopte. Mensen die er van wisten, verklaarden haar voor gek. Maar ze 
zei, God heeft gezorgd dat ze haar kleine winketje had, en ze is erg 
dankbaar en dacht door deze mensen iets te geven, toont ze ook haar 
dankbaarheid aan God. Toen vertelde ik dat ik diaken was en dat ik 
ook samen met de kerk en mijn collega’s mensen die het niet breed 
hebben helpen. Die mevrouw rekte haar hand en pakte een papieren 
zakje en gaf het aan mij. Ze zei hier, ik voelde toen je binnen kwam 
dat je iets met je was. Doe met wat er in het zakje zit wat je zelf wil 
en als je weer langs kom, kom dan binnen, want ik bewaar weer iets 
voor je. Toen ik in het zakje keek, zat er 50 gulden in. Ik kreeg 
kippenvel en tranen sprongen in mijn ogen. Ik omhelsde haar en 
bedankte haar en zei tegen haar dat God haar zal zegenen. Zondag 
had ik die 50 gulden in het zakje van de diaconie gestopt. Zo vreemd, 
je komt ergens en kent de persoon niet en krijg zomaar 50 gulden om 
iets te doen voor de armen. God is echt goed. Soms denk je, het 
werk is veel en vaak zwaar, vooral die lange afstanden rijden en alle 

narigheden die je tegen komt. Maar dan denk je waarvoor je geroepen 
ben en krijg je een boost van boven om door te gaan. 
We hebben ook een triest bericht. Een van onze klanten Heric Ricardo 
is vorige week onverwachts uit het leven gerukt. Deze meneer kwam 
de laatste tijd vaak naar de kerk en deed met de dienst mee. De liedjes 
die hij kende zong hij keihard mee. En bij het collecteren liep hij achter 
je aan, of je tegemoet om zijn gaven in het zakje te laten vallen. Hij 
kreeg blikjes voedsel van ons, omdat hij in een gekraakte pand zonder 
deuren en ramen woonde. Omdat hij sinds december in de garage van 
zijn broer woonde kreeg hij een voedselpakket en een pakket met 
fruit. Later zijn mijn collega’s een intake gaan doen en kon hij elke 
maand een vast pakket krijgen. De dag van de schietpartij hadden ze 
een afspraak met hem om met het busje van zijn broer een bed en 
matras op te halen, omdat hij op de grond sliep. Ook zouden ze naar 
een stoofje voor hem kijken zodat hij zijn potje kon koken. 
Heelaas is het anders gelopen en is hij er niet meer.  
God hebben zijn ziel en moge hij in vrede rusten. 
 
Wat ik mooi en fijn vond, is dat ik van giften die ik vorig jaar van onze 
vrienden uit Nederland en de buurvrouw van Zr. Hilly had ontvangen, 
iedereen die een voedselpakket van ons kregen één pak kabeljouw, één 
banaan en een pakje met ui, tomaat, paprika en knoflook kon geven 
naast hun gewoonlijke voedselpakket. De mensen waren blij verrast en 
dankten ons en God hartelijk voor de extra’s die ze hebben gekregen.  
 
God is goed en God is groot. 
Anna Petrona, Diaken Fortkerk 

In Memoriam   
Heric Ricardo 

Op woensdagmorgen 14 maart bezochten twee diakenen van de VPG 
Heric Ricardo. Volgens afspraak omdat we eerder in die periode al enkele 
keren bij hem waren met een voedselpakket en we hadden gezien dat hij 
wel een bed en matras kon gebruiken. Ook onderzochten we de 
mogelijkheid voor hem om de inhoud van het pakket ook te kunnen 
bereiden (koken). We hadden met de familie daarover contact en ze 
konden onze hulp en aandacht voor hem erg waarderen. Die morgen 
zouden we met Heric het bed en matras die hij geschonken had gekregen 
op gaan halen. Zoals hij gewoonlijk altijd stipt op tijd klaar stond 
verwachtte we dat ook die morgen. Bij zijn huis(je) stonden ongewoon 
veel auto’s en het was een drukte van mensen die in en uit gingen. 
Ofschoon we die morgen op het nieuws -zoals gebruikelijk- wel hadden 
gehoord van een geweld en schietincident waarbij de politie en een 
zogenaamde  autodief betrokken waren konden we nooit vermoeden dat 
we juist daar het onheil zouden aantreffen. De familie was verbijsterd en 
vol ongeloof, boosheid en verdriet. Ofschoon we toen en daar weinig 
konden doen werd onze komst en aanwezigheid door de Heer gebruikt. 
Later die week werd de familie opnieuw door de diaconie bezocht en 
konden we delen in het verdriet en de familie bemoedigen dat Ricardo 
een fijne band had met de mensen van de Fortkerk en we naast vele 
anderen betrokken op hem waren. De familie was erg dankbaar voor de 
goede en liefdevolle zorgzaamheid. Daarnaast vertelde de familie van de 
boosheid omdat het alles onder dubieuze omstandigheden was gebeurd en 
de feiten zo onduidelijk bleven. De familie heeft niet onderschat dat Heric 
naast vele vrienden ook vijanden had in de diverse lagen van de 
samenleving. Er was ook geen reden om hem beter voor te schilderen dan 
hij was. Maar als diakenen mochten wij hem zien zoals Christus hem zag. 
Wat er ook te zeggen was; het verdriet van de familie liet ons zien dat hij 
een broer was, een zoon, een vriend. Een mens die in zijn leven zocht naar 
vergeving en verlossing en de nabijheid van zijn medemens. We 
vertrouwen er op dat hij dat mocht vinden in zijn geloof. De diaconie 
vindt het heel erg dat deze dingen gebeuren in onze samenleving en willen 
er liever niet over oordelen maar bidden dat de Heer het recht en de 
waarheid zal boven halen. We zijn dankbaar voor de vriendschap die we 
met hem hebben opgebouwd als diakenen en de hulp die we hem konden 
geven. Als diakenen konden we de liefde van de Heer doorgeven aan 
Heric Ricardo. 
 
Diakenen Fortkerk VPG, Barbara Strampel en José van Bruggen 
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Centrale Kerkenraad 

Message from the Preses 
 Br. Ralph L. James 

Interview met Ai-Ling de Riggs 
Lid van de Diaconie 

door Amanda van der Maas 

Brothers and Sisters in Christ, I greet you in the name of our Lord and 
Savior Jesus Christ. In writing this article, I consulted an Easter sermon 
by Dr. Ray Pritchard, President of “Keep Believing Ministries.” 
As we are slowly ushering in the pinnacles of the Easter Season being 
the commemoration of the death of Jesus Christ and the celebration of 
His Resurrection, we may tend to view His death as a distant event. 
However when we are confronted with the death of a love one our 
Faith in the Resurrection can be challenged. More so when we 
ourselves are faced with the reality of our own mortality. Of all the 
fears that grip the hearts of modern men and women, no fear is 
greater than the fear of death. When we face the prospect of our own 
death, we don’t know what to say or what to do. People say that 
nothing is certain but death and taxes. That is not quite correct. A 
person may find a way to avoid paying tax. He may simply not file a 
return – and at least for awhile he pays no tax at all. But you cannot 
avoid death or put it off. When your time is up, your time is up. This is 
a subject we’d rather not talk about, especially on such a happy 
occasion as during the Easter Season. But if we can’t talk about death 
on Easter, when can we talk about it? The very essence of this day is a 
celebration that one man has slipped through the grave and come back 
to tell us about it. Death could not hold him. And now he holds the 
keys of death and hell. 
In II Timothy 1:10 we read: “Christ Jesus … has destroyed death 
and has brought life and immortality to light through the gospel.”  
This text makes for a wonderful affirmation when it declares that Jesus 
has destroyed death. Let us pause for a moment to consider those 
words. The older versions say he has “abolished” death. There is but 
one problem with that thought. People still die every day. There is no 
end of wakes, and weeping families. And there is no end of cancer, 
strokes, heart attack, sudden accidents, unexplained tragedies, ethnic 
cleansing, and bombs in the night. How can we say that death has been 
abolished when death seems to stare us in the face every day? Let’s 
begin with a basic question. If death has been abolished, why do we still 
die? The most obvious answer is that we die because of sin. Romans 
5:12 tells us that death came to the world because of Adam’s sin. First 
there was Adam, then there was sin, then there was death. Sin always 
leads to death and as long as sin exists in the world death will never be 
very far away.  
How certain is the fact of our death? So certain that there is an entire 
industry built about the expectation of your death. It’s called the life 
insurance industry. The only reason you buy life insurance is because 
someday you are going to die. If you lived forever, you’d never need 
life insurance. But you buy life insurance precisely because you know 
the fact of your death, you just don’t know the time of your death. 
You pay the money, but in order to get the insurance benefit, you have 
to die. If you live and don’t die, you’ve spent the money and you lose. 
But when you die, someone else gets the money. Life insurance is 
based on one great theological truth: Death reigns. When you die, the 

“De Ebenezer Church is een hele levendige gemeente met 
levendige diensten met muziek, dans en warme mensen. Er 
heerst hier een Caribische sfeer!” 
 
Dit is het vijfde interview van een serie interviews met ambtsdragers 
uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en 
diaken van de verschillende kerken vertellen niet alleen wie ze zijn 
maar ook welke werkzaamheden ze hebben binnen het ambt, welke 
verwachtingen ze hierbij hebben en welke bijzondere gebeurtenissen ze 
binnen het ambt hebben meegemaakt. Deze keer is Ai-Ling de Riggs 
aan het woord, diaken in de Ebenezer Church. 
 
1.  Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven? 
Ik ben Ai-Ling de Riggs, ik ben schooljuf op een openbare basisschool 
en ik geef daar les in groep drie. Ik ben een gescheiden ouder van drie 
kinderen en sinds kort oma van een kleindochter. 
 
2.  Wanneer bent u diaken geworden? 
Drie of vier jaar geleden. Ik ben benaderd door de dominee om diaken 
te worden, en heb toen een periode gehad waarin ik werd voorbereid 
op wat een diaken is, wat een diaken doet en wat voor een persoon je 
moet zijn. In principe in ieder geval voor vier jaar, maar omdat we niet 
zo’n grote gemeente zijn kan dat ook langer zijn, zolang je wilt.  
 
3.  Welke verwachting had u van het ambt? 
Eigenlijk had ik geen verwachting. Je weet van tevoren ook niet goed 
wat het inhoudt. Maar toen ik was begonnen werd het al snel erg 
interessant, vooral ook het gedeelte van het bestuur. Ik ben doordat ik 
diaken ben veel meer betrokken bij de groepen in de kerk, je bent ook 
echt anders aanwezig in de kerk dan als je gewoon lid bent. Je moet 
ook open zijn voor mensen en mensen moeten je kunnen vertrouwen. 
En toch zijn er niet veel mensen die rechtstreeks benaderen met 
vragen of problemen, de meeste opdrachten krijg ik toch van het 
bestuur. 
 
4.  Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van diakenen? 
Ik heb gewoon vaste taken zoals assisteren bij de communie en andere 
gelegenheden. Mijn bijzondere taak is jeugdwerk, ik ben het 
aanspreekpunt tussen het bestuur en de jeugd. Zo ben ik betrokken bij 
speciale gelegenheden en ik was veel betrokken bij de Young Adults 
Group, welke nu even op een laag pitje staat. Daarnaast werk ik 
bijvoorbeeld mee met vakantieplan en Church Camp en werk ik al drie 
jaar met kerstnacht in de dienstcommissie.  Ik help  mee met 
huiswerkbegeleiding en geef Papiamentu les voor de Miss Lee 
Foundation. Ik ben als diaken op het moment voornamelijk actief 
binnen mijn eigen kerk. 
 
5.  Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode dat 
u diaken bent? 
Wat nu in me opkomt is niet iets positiefs. Als lid van de kerk was ik 
gewoon lid, kwam naar  de kerk en ik ging weer naar huis. Maar toen 
ik diaken ben geworden, en meer betrokken ben geworden bij 
verschillende groepen, heb ik minder leuke dingen meegemaakt met 
gemeenteleden. Ik had verwacht dat mensen in de kerk, als christen, 
altijd netjes met elkaar omgingen. Maar ik heb best wel nare dingen 
meegemaakt, die ik van tevoren echt niet had verwacht en wat een 
bittere smaak achterlaat. Wel werk ik al enkele jaren met veel plezier  
in de kerstnacht dienstcommissie. We werken in deze commissie erg 
goed samen.  
 
 

Continued on page 14 Vervolg op pagina 16 
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coroner will fill out a death certificate for you. There’s a space on that 
certificate that says “Cause of Death.” If we understand the Bible, the 
answer is always the same: “Sin.” Not sickness, not cancer, not an 
accident, not old age. Those are merely symptoms of the one great 
cause of death: Sin. When Jesus rose from the dead, he broke the 
power of death forever. And one day death itself will die. Until then 
death has taken on new meaning for the Christian. This is what Jesus 
meant when he said, “Whoever lives and believes in me will never 
die” (John 11:26). Death for the Christian is a temporary interruption, 
a passing from one stage of life to another. That is what Paul meant 
when he declared that to live is Christ, and to die is gain (Philippians 
1:21). Let’s pause to consider the bare facts surrounding Good Friday 
and Easter Sunday. Did Jesus not die? Yes. Was he not buried? Yes. 
Did the women not weep? Yes. Where, then, is our hope? It rests not 
on Good Friday or in the long hours of that lonely Saturday. Our only 
hope may be found in what happened early on Easter Sunday morning. 
There’s an empty tomb in the cemetery. It’s the tomb of Jesus Christ. 
He died on Friday afternoon, they buried him on Friday evening, and by 
Sunday morning his tomb was empty. This is God’s good news – that 
death could not hold him, that the grave could not keep him, that he is 
the Lord of life, the King immortal and eternal.  

 
He died like we die. And from that state of death God raised him back 
to life. Four thousand years ago Job asked this question, “If a man 
dies, will he live again?” (Job 14:14a) That is the greatest of all the 
questions; it is the one great question Easter was meant to answer. 
Death feels terrible, unreal, and unnatural. When we stand over the 
body of someone we love, we feel helpless, angry, defeated and afraid. 
Death is sobering, frightening, terrifying. No wonder the Bible calls it 
“the last enemy” (1 Corinthians 15:26).  
Deep in our hearts we wonder what will happen when our time comes 
to cross the Great Divide. How will it be with us when we have to go 
through the valley of the shadow of death? Will we be afraid? Will our 
faith stand the test?  The Bible tells us that the sting of death is sin (1 
Corinthians 15:56). Consider that picture for a moment. How do you 
take the sting out of a bee? By taking the sting yourself. Then the bee 
can hurt you no more. Christ took the venom of death. Death stung 
him and killed him. But death could not keep him dead. He took all the 
venom of death so there is none left for his people to fear. Death for 
us is no longer a curse but a blessing. The New Testament calls it 
“sleep” because when you sleep, you plan to wake up later. People ask, 
will it be the same body? Yes, but greatly improved – which is good 
news for most of us and for some of us, it’s the only hope we have. 
Our bodies will be immortal and incorruptible. We will be raised, 
restored, and we will be rested. Isn’t that a wonderful thought? 
Everything about this world is exhausting. Romans 8:21-22 says the 
whole creation is in bondage to decay and groans while waiting for the 
day of redemption. God in His mercy gives us rest at last – and when 
we are raised, we are raised in good health and good spirits, with a 
smile on our faces. We will rise rested – and shall be at rest even while 
we serve the Lord forever. 

 
One final note. When we bury someone we don’t put a latch on the 
inside of the casket. There is no doorknob inside the tomb. Why? 
Because we can’t come out of our own accord. But thank God, there 

is a doorknob on the outside – a latch only God can open. When that 
great morning comes, Jesus himself will say, “Good morning! You’ve 
slept long enough. It’s time to get up. Colds gone, flu disappeared, 
cancer vanished, strokes a distant memory, paralyzed limbs will leap 
once more, the deaf will hear, the blind see, the mute will speak, 
broken bodies will be made whole.  
Behold, a bright light shines from the Easter tomb. A light that banishes 
darkness and bids it flee away. We think death means going from the 
land of the living to the land of the dying. No! For those who know 
Jesus, death means going from the land of the dying to the land of the 
living. If a man dies, will he live again? Yes! Here is the answer to the 
greatest question, the deepest question, and the final question. All of 
us will face death someday. But for those who know Jesus, death holds 
no fear. We’re not afraid of the darkness for Jesus is the Light of the 
world. We won’t stay in the valley of the shadow of death for Jesus has 
said he will be our guide. We may die, but we won’t stay dead. Jesus 
has the keys and one day he is going to come back for us. 

 
When we read the Old Testament we read that since the death of the 
first Adam, man had to offer sacrifices. With the birth of Jesus Christ, 
the second Adam, He Himself took our sins upon Him, He made the 
ultimate sacrifice, He rose again and in so doing He established the 
guarantee of Life after death for us. Why not trust the man who rose 
from the dead? Jesus is alive and standing with open arms inviting us to 
accept His offer of life eternal. People of God, rejoice. Easter has come 
again, death has been defeated, and someday will be destroyed 
completely. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The 
day is coming when God will wipe all our tears away. Until then, let 
this thought fill you with hope.  
I would like to wish you and your love ones a reflective and most 
joyous Easter. Take care, be good and Be Blessed. 

Jeugd 
De Jeugdraad 
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
              tel: 674 0111 
    789 0677 
Farida Da Costa Gomez    tel: 526 1566 
 
Ludmilla Sampson       tel: 527 9173 
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mariellevanwaardenberg@gmail.com 
 
faridadcgomez@hotmail.com 
 
lsampson5719@gmail.com 
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Nieuws van de Jeugdpredikant 
 
Johannes 20:1-10  
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria 
uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf 
was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, 
van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald 
en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere 
leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere 
leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij 
boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar 
binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij 
zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had 
niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 
Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het 
graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet 
begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar 
huis. 
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thema om over na te denken. De videoclip van The Black Eyed Peas, die 
we tijdens de dienst hebben laten zien, was confronterend maar ook 
hoopvol. Mensen kunnen niet zonder de liefde van God en dat was dan 
ook het thema van de dienst: Unconditional Love. Een paasboodschap! 
Bij God mogen we altijd opnieuw beginnen. In de nacht van 31 maart op 
1 april organiseert de VPG-Jeugdraad weer een Paaswake. Op moment 
van schrijven moet dit nog plaatsvinden. In de volgende VPG-Nieuws 
hoop ik hierover te kunnen schrijven. Maar we hebben sinds kort ook 
een facebookpagina! Daarop kun je al eerder lezen hoe onze Paaswake is 
geweest, zie: VPG Youth Council 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg 

Jeugdhoek 

Een nieuw begin 
Toen Petrus en de andere leerling het lege graf zagen, gingen ze terug 
naar huis. Thuis appt  de andere leerling, die leerling van wie Jezus veel 
hield, (maar we weten niet hoe hij heet) direct zijn beste vriend. 
 
‘He gast, 
Jij kent Jezus toch ook? Je weet toch hoeveel ik van hem hield en dat ik 
helemaal kapot ben van verdriet nu hij er niet meer is! Moet je horen, 
wat voor vreemde dingen ik nu weer heb meegemaakt! 
 
Maria kwam naar ons toe om te vertellen dat het graf leeg is, ze was 
bang en vroeg onze hulp. Petrus en ik zijn er direct naar toe gegaan 
want we vonden het een raar verhaal. Komen we daar en het is echt 
waar! Alleen nog maar doeken lagen er, het lichaam was weg! 
 
Ik begrijp niet hoe dit kon en ik werd bang, maar je kent Petrus, die 
durft alles, die gaat dat graf binnen en gaat op onderzoek uit. Toen ben 
ik er maar achteraan gelopen en toen ik daar zo stond wist ik het 
weer. Die woorden die Jezus tegen ons sprak. Over zijn sterven en 
ineens wist ik dat het waar was. Dat Hij echt was opgestaan. Jezus 
heeft ons daar veel over vertelt. Hij zei tegen ons: “Een graankorrel die 
in de aarde gezaaid wordt moet sterven, zolang hij niet sterft, gebeurt 
er niets. Maar als hij sterft levert hij veel nieuwe korrels op…” 
 
Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren, want Jezus sprak zo 
ernstig en toen hij over die graankorrel sprak, toen moest ik denken 
aan het verhaal dat mijn opa me iedere keer weer vertelde omdat ik 
het zo mooi vond. Het verhaal van de mier en de graankorrel. Ken je 
dat verhaal? Ik wil het je vertellen omdat ik denk dat ik het nu snap. 
 
Er was eens een graankorrel, die lekker in de zon op het land lag. Er 
kwam een mier aan en hij rook aan de graankorrel. “Hmm, dat is een 
lekkere graankorrel”, zei de mier, “Die neem ik mee naar huis voor 
mijn wintervoorraad.” De mier neemt de graankorrel op zijn rug en 
gaat op weg naar huis. Na een tijdje werd de mier moe, de graankorrel 
was erg zwaar. Hij legde de graankorrel even neer om uit te rusten. 
“Waarom laat je me hier niet achter?” zei de graankorrel tegen de 
mier. “Waarom zou ik dat doen?” zei de mier, “Straks komt de winter 
en dan heb ik wat te eten.” “Maar als je me hier achterlaat”, zei de 
graankorrel, “en als je een beetje aarde over me heen strooit en je 
komt volgend jaar terug, dan ben ik niet meer alleen, maar met 100! 
Dan heb je pas een goede wintervoorraad!” De mier vond dat een 
goed idee, hij groef een kuiltje, legde de graankorrel erin, strooide er 
wat aarde over en ging naar huis. Na een jaar kwam de mier terug en 
het was waar! Op de plek waar hij de graankorrel had begraven, was 
nu een korenhalm opgekomen met wel 100 graankorrels erin. De 
graankorrel had zijn belofte gehouden en de mier had nu veel 
wintervoorraad. 
 
Weet je, de dood is niet zo definitief als het lijkt. Soms komt er nieuw 
leven uit voort. 
En van dat nieuwe leven, kunnen wij dan weer leven.’ 
 
Jezus’ geliefde leerling, staart voor zich uit. 
Zijn telefoon pingt: zijn vriend appt terug: 
‘Leef alsof Jezus gisteren is gestorven… vandaag is opgestaan… en 
morgen terug komt! 
En Jezus’ geliefde leerling weet het zeker: Jezus leeft, Hij leeft in mij! Ik 
mag opnieuw beginnen. 
 
Bij het verschijnen van deze VPG-nieuws hebben we het Paasfeest al 
gevierd. Het feest van het nieuwe begin dat dit jaar zo duidelijk naar 
voren kwam in het kindernevendienstproject: De Nieuwe Schepping. In 
alle drie de kerken is met enthousiasme aan het project gewerkt. 
Iedere week werd Gods schepping kleurrijker en zo kwam de nieuwe 
schepping steeds dichterbij. 
Op 18 maart hebben we met de jongeren uit de drie verschillende 
kerken weer een mooie jeugddienst gevierd, in Ebenezerchurch. 
Where is the Love? zo vroegen we ons af. Juist in de Lijdenstijd een 

Pasen  
Omdat we het Paasfeest pas hebben gevierd en we de gedachte aan dit 
mooie en belangrijke feest nog even vast willen houden, deze maand 
drie werkjes die daarbij behulpzaam zijn. Een woordzoeker over Pasen 
en wat daaraan vooraf gaat. Een gebedsdobbelsteen om je 
dankbaarheid te laten zien en uit te spreken. En een knutselwerkje 
waar je zelf je eigen mooie gedachten over geloven kunt opplakken en 
wat je kunt ophangen, om iedere keer weer naar te kijken. 
 Veel plezier! 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

    
Ik heb...Ik heb...Ik heb...Ik heb...    

Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...Ik zoek ...    
Wie kan Wie kan Wie kan Wie kan 

mij helpen?mij helpen?mij helpen?mij helpen?    

Ik kan...Ik kan...Ik kan...Ik kan...    

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-
bels, kleding, huishoude-
lijke artikelen, linnengoed 
enz. over? De diakonie kent 
mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Telnr 510 4753 

Geef om uw kerk! 
De actie Kerkbalans: maak 
uw vaste vrijwillige bijdrage 
over 2017 over op  
MCB 900 912 04 o.v.v. het 
jaar.  
De kerkvoogdij 

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, gedetailleerd uitge-
voerd 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. De bijdrage voor 
wijkfonds van de Fortkerk  

is pp F 25,-- 
Voor opgave en meer informatie:  
Maria Muller,  
tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: 
mariamullerdidi@gmail.com 
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6.  U bent diaken in de Ebenezer Church, wat kenmerkt deze 
gemeente? 
Het is een hele levendige gemeente met levendige diensten met 
muziek, dans en warme mensen. Er heerst hier een Caribische sfeer!  
 
7. Waar wordt u blij van buiten het ambt om? 
Relaxen, hard werken maar daarna ontspannen of mediteren op het 
woord.  Het leven is niet altijd makkelijk en ik maak veel mee, ik 
probeer hier mijn weg in te vinden met God om te groeien en ook 
door dingen achter me te laten.  
 


