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Analyse van de verklaring van Arusha 

Van 8 tot en met 13 maart j.l. werd de conferentie 

van wereldzending en -evangelisatie gehouden in 

Arusha, Tanzania. Deze conferentie werd georgani-

seerd door een commissie van de Wereldraad van 

Kerken en had als titel: “Bewegen in de Geest; ge-

roepen tot transformerend discipelschap”. Op de 

laatste dag, 13 maart, werd er een verklaring aange-

nomen. Deze gaat door het leven als de verklaring 

van Arusha. Deze verklaring werd gepubliceerd in 

het aprilnummer van VPG-nieuws. In dit artikel wil 

ik deze verklaring analyseren. 

 

Gods Koninkrijk 

In de verklaring wordt 

de dankbaarheid uitge-

sproken, dat we staan 

in de beweging van de 

Geest, die ons leven 

geeft. We mogen getui-

gen van het Koninkrijk 

van God, dat gekomen 

is door kruis en op-

standing van Jezus 

Christus. 

In deze wereld zijn er 

krachten aan het werk, 

die geen leven geven, 

maar verwoestend zijn. 

Velen lijden. Als een van de oorzaken wordt aange-

geven het economische systeem, dat opgang maakt 

in deze wereld. Velen worden er rijker door, maar 

velen ook armer. Door dit systeem ontstaan er 

veel oorlogen en conflicten en wordt het milieu 

aangetast. Denk aan de Wereldbank, dat aan arme 

landen leningen verschaft, maar hun zware lasten 

oplegt. (1) Als mensen zijn we behept met begeer-

te. We willen steeds meer. We willen iets hebben 

van de ander: land of rijkdom. We willen alsmaar 

groeien. We offeren aan de moloch van het geld 

(2). We aanbidden de mammon (3). Dat gaat ook 

ten koste van het milieu. De armen lijden hier het 

meest onder. 

De Heilige Geest roept ons tot bekering. Dat moet 

persoonlijk, maar ook als gemeenschap. We mogen 

het evangelie niet versmallen tot ons persoonlijk 

zielenheil. Dat zou heilsegoïsme zijn. Het evangelie 

heeft ook sociale en politieke implicaties. 

 

Jezus’ discipelen 

Jezus roept ons op om zijn discipelen te zijn (Mt. 

28:19v.). We mogen Hem volgen en van Hem leren. 

Hij is de rabbi, die ons voorgaat. Maar we mogen 

ook doen wat Hij van 

ons vraagt: in onze di-

recte omgeving, maar 

ook wereldwijd. Als we 

zijn discipelen zijn, bete-

kent dat ook wat. Ons 

gedrag moet impact 

hebben op onze omge-

ving. We mogen ons 

niet neerleggen bij de 

status quo, bij onrecht 

en armoede. We moe-

ten er wat aan doen. 

Onrecht moeten we 

ombuigen tot recht. Ar-

moede moeten we de 

wereld uit helpen. Dat 

heet transformerend discipelschap. 

 

Gods medewerkers 

We worden geroepen Gods medewerkers te zijn. 

God roept ons op onze verantwoordelijkheid te 

nemen en uit onze comfort zone te komen. We mo-

gen niet in onze luie stoel blijven zitten, maar we 

moeten opstaan en actief worden. We delen in 

Gods missie. God neemt ons mee. De Oosters-

orthodoxen, die ruim vertegenwoordigd waren op 

deze conferentie, noemen dat “theosis”, vergoddelij-

king. Dat betekent niet, dat we God worden of als 
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Redactioneel 

godsdiensten. In die dialoog hoeven we ons niet te schamen voor ons 

eigen geloof. We mogen ervan getuigen. Maar we moeten wel de kana-

len naar anderen open houden; we moeten wel in gesprek blijven met 

andere godsdiensten. We kunnen elkaar dan beter leren kennen en 

samen werken aan de vrede. Als we dit niet doen geven we het gods-

dienstige extremisme en fanatisme een kans, met alle gevolgen van 

dien. Dan veroorzaakt de godsdienst haat en nijd, oorlog en geweld, 

terwijl de godsdienst juist een instrument van de vrede zou moeten 

zijn. 

Als kerkelijke leiders mogen we het dienend leiderschap nastreven: de 

gelovigen voorgaan in de uitleg van Gods Woord om daarbij de naaste 

te dienen. Jezus heeft gezegd: “Ik ben niet gekomen om te heersen, 

maar om te dienen”. In zijn voetspoor mogen we dat ook doen. Zo 

mogen we de wereld voorgaan. Het draait niet allemaal om geld, maar 

geestelijke waarden zijn minstens even belangrijk. Tussen haakjes: een 

Er ligt weer een nieuw nummer van VPG-nieuws voor u. We proberen 
u hierdoor te informeren over onze kerkelijke activiteiten en over 
gebeurtenissen buiten de kerk. We leven in het informatietijdperk. 
Nog nooit is er zoveel informatie op ons afgekomen als in onze tijd. 
Dit komt tot ons via allerhande kanalen: via de pers (krant, radio en 
televisie), maar ook via internet. Internet is een onuitputtelijke bron 
van informatie. Je kunt ook “googelen” en je vindt talloze bronnen van 
informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar ook valt 
te denken aan de sociale media. Via deze media (bijvoorbeeld 
Facebook, Whatsapp, LinkedIn) staan we in contact met elkaar, maar 
kunnen we ook nieuws ontvangen. Of dit nieuws ook altijd 
betrouwbaar is, wordt de laatste tijd in verschillende kringen 
betwijfeld. We horen ook van nepnieuws. Instanties proberen mensen 
om verschillende redenen te desinformeren of in de war te brengen. 
Als redactie heb je dan ook een  extra verantwoordelijkheid om 
verantwoord nieuws te brengen. Dit vergt soms enige discussie, maar 
het heeft onze aandacht. En het is nu eenmaal zo, dat niet iedereen 
hetzelfde denkt over bepaalde onderwerpen. Er zijn soms hot issues 
waarover de meningen diametraal tegenover elkaar staan. We mogen 
elkaar verdragen en op een passende wijze met elkaar in discussie 
gaan. Soms kan dat ook via een kerkblad. Zo mogen we verder komen 
in onze discussie en ons denkproces. 
Het hoofdartikel, getiteld “Discipelschap 2018, is deze keer weer van 
mijn hand. Het betreft hier een analyse van de Verklaring van Arusha, 
die op 13 maart j.l. werd aangenomen op de conferentie van 
wereldzending en –evangelisatie, die werd gehouden in Arusha, 
Tanzania, onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken. Verder treft 
u het gebruikelijke wijknieuws aan en de diverse roosters. 
Het volgende nummer van VPG-nieuws is een dubbelnummer (juli/
augustus). Gelieve daarmee bij de inzending van uw kopij rekening te 
houden. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Hartelijke groeten, 
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie. 

God, want God is uniek. Dat betekent wel, dat we in zijn genade mo-

gen delen en aan de slag mogen gaan. Zo mogen we vrede en gerech-

tigheid zoeken voor deze wereld. In de jaren ’90 van de vorige eeuw 

waren velen ervan overtuigd, dat het vijf voor twaalf was voor de we-

reld. Zo kon het niet verder. Er moest iets gebeuren. We hadden toen 

het Conciliair proces, waarin vrede, gerechtigheid en integriteit van de 

scherpping de drie brandpunten waren. In mijn gemeente in Amster-

dam hebben we er veel aandacht aan besteed. 

 

Anders dan de wereld 

We worden geroepen anders dan de wereld te zijn en Jezus te volgen 

(Joh. 14:27). Het gevaar is dat wij, christenen, gelijkvormig worden aan 

de wereld, dat we zijn als de wereld om ons heen en het verschil niet 

meer maken. Paulus zegt echter in een van zijn brieven: “Maar gij ge-

heel anders: gij hebt Christus leren kennen” (Ef. 4:20 vertaling NBG 

1951; in de Nieuwe Bijbelvertaling van 1984 staat: “Maar zo hebt u 

Christus niet leren kennen!”; in de Griekse tekst staat inderdaad letter-

lijk: “Jullie hebben zo Christus niet leren kennen”). 

We worden geroepen de God van liefde en gerechtigheid te dienen en 

niet de valse goden van het economische systeem. Welk economisch 

systeem hier wordt bedoeld, wordt er niet bij gezegd, maar het kan elk 

economisch systeem betekenen, dat anderen uitbuit. Ik denk, dat hier 

toch in het bijzonder het economische systeem van de Westerse we-

reld wordt bedoeld, dat geleid wordt door het Internationale Monetai-

re Fonds (4). De mammon is nog steeds in ons midden en dreigt dui-

zenden, ja, miljoenen te verslinden. 

God belooft ons in Jezus Christus het goede nieuws: er is volheid van 

leven in Hem, bekering en vergeving van zonde en de belofte van het 

eeuwige leven. Velen hebben het evangelie nog niet gehoord. In woord 

en daad mogen we de goede boodschap delen. Woord en daad horen 

bij elkaar. We kunnen niet alleen het Woord verkondigen en de wereld 

laten in armoede en ongerechtigheid. Maar we kunnen ook niet werken 

aan de bestrijding van de armoede en het onrecht zonder het Woord 

te verkondigen. Het Hebreeuwse woord voor “woord” en “daad” is 

dabar. Het bevat beide. Het Hebreeuws kent maar één woord voor 

“woord” en “daad”. Wij trekken woord en daad vaak uit elkaar. 

En we mogen de mens beschouwen als een eenheid van ziel, lichaam en 

geest. Het mag niet zo zijn, dat we alleen oog hebben voor het zielen-

heil van de mens. Maar het mag ook niet zo zijn, dat we alleen oog heb-

ben voor zijn lichamelijk welzijn. We noemen dit de holistische benade-

ring. “Holistisch” komt van het Griekse woord “holos”, dat “geheel” 

betekent. Het moet ons gaan om de hele mens. 

Deze wereld staat bol van de valse boodschappen. Er is leugen en be-

drog. We horen van nepnieuws en alternatieve waarheden. In tegen-

stelling tot dezen is het evangelie betrouwbaar nieuws. Als kerken mo-

gen we ons dat realiseren. 

 

De schepping lijdt 

Zoals boven al werd gezegd lijdt de schepping door toedoen van de 

mens. Uit begeerte buit de mens de schepping uit. Bossen worden ge-

kapt, zeeën worden leeg gevist, de lucht wordt verontreinigd, diersoor-

ten worden uitgeroeid. Veel landen en volken hebben hier last van. 

Door de opwarming van het klimaat stijgt de zeespiegel. Eilanden, 

vooral in de Stille Oceaan, dreigen weg te zinken in de golven. Sommi-

ge experts vrezen dat lot ook voor Curaçao. Er waren enkele verte-

genwoordigers van kerken in de Stille Oceaan, die daarop de aandacht 

vestigden. Maar op Curaçao weten we ook van luchtverontreiniging. 

Als wereldgemeenschap mogen we geen mensen uitsluiten. We moe-

ten oog hebben voor de nood van iedereen en niet alleen opkomen 

voor ons eigen belang. Deze taak is ook weggelegd voor de oecumeni-

sche beweging. 

 

Andere godsdiensten 

Als kerken mogen we getuigen van Gods boodschap voor deze wereld. 

We mogen in dialoog treden met vertegenwoordigers van andere 

Vervolgd op pagina 5 
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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   

20 Juni 2018, 12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 1 juli 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 17 Juni 2018 
Zondagscholen 

 

Collectes 

Juli 2018 

zo. 3   Markus / Marko / Mark    2:23-3:6 
ma. 4    2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  4:16-5:10 
di. 5    Psalmen / Salmonan / Psalms   138:1-8 
wo. 6  Psalmen / Salmonan / Psalms   140:1-13 
do. 7  1 Samuel / Samuel / Samuel   8:1-22 
vr. 8    1 Samuel / Samuel / Samuel   10:1-26 
za.9    1 Samuel / Samuel / Samuel   11:1-15 
zo. 10  Markus / Marko / Mark    3:7-35 
ma. 11   Handelingen / Echonan / Acts   11:19-30 
di. 12   Handelingen / Echonan / Acts   13:1-25 
wo. 13  Handelingen / Echonan / Acts   13:26-52 
do. 14  Handelingen / Echonan / Acts   14:21-15:5 
vr. 15    Psalmen / Salmonan / Psalms   20:1-9 
za.16    Markus / Marko / Mark    4:1-20 
zo. 17  Spreuken / Proverbionan / Proverbs  10:1-14 
ma. 18   Markus / Marko / Mark    4:21-41 
di. 19   2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  6:1-71 
wo. 20  1 Samuel / Samuel / Samuel   15:10-35 
do. 21  1 Samuel / Samuel / Samuel   16:1-23 
vr. 22    1 Samuel / Samuel / Samuel   17:1-19 
za.23    1 Samuel / Samuel / Samuel   17:20-40 
zo. 24    Lucas / Lukas / Luke    1:57-80 
ma.25   1 Samuel / Samuel / Samuel   17:41-18:5 
di. 26   1 Samuel / Samuel / Samuel   31:1-13 
wo. 27  2 Samuel / Samuel / Samuel   1:17-27 
do. 28  Markus / Marko / Mark    5:21-43 
vr. 29    Handelingen / Echonan / Acts   15:6-21 
za.30    Handelingen / Echonan / Acts   15:22-41 

Juni 2018 

zo. 1   Psalmen / Salmonan / Psalms   85:1-13 
ma. 2    Habakuk / Habakuk / Habakkuk   1:1-17 
di. 3    Habakuk / Habakuk / Habakkuk   2:1-20 
wo. 4  Habakuk / Habakuk / Habakkuk   3:1-19 
do. 5  2 Samuel / Samuel / Samuel   5:1-13 
vr. 6    Psalmen / Salmonan / Psalms   48:1-14 
za. 7    2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  12:1-21 
zo. 8   Markus / Marko / Mark    6:1-13 
ma. 9   2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  7:2-6 
di. 10   2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  8:1-24 
wo. 11 2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  9:1-15 
do. 12  2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  10:1-17 
vr. 13    2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  11:1-15 
za.14    2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint  11:16-33 
zo. 15  2 Samuel / Samuel / Samuel   6:1-23 
ma. 16   2 Samuel / Samuel / Samuel   7:1-17 
di. 17   Psalmen / Salmonan / Psalms   89:1-18 
wo. 18  Psalmen / Salmonan / Psalms   89:19-37 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 
woorden is NAf 15,00 per maand. 
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  
   
Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

Distributie 
De redactie is op zoek naar vrijwilligers die het bezorgen van de krant 
in een wijk op zich willen nemen. Wilt u ons helpen door iedere 
maand een aantal exemplaren in uw woonwijk rond te brengen? Neem 
dan contact met ons op. Wij stellen dit zeer op prijs ! 
 
Email: vpgnews@gmail.com 

Kerkelijk Bureau 

Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 9.00 uur  tot 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 
  
  02-06  Rev. Leander Warren 

  09-06 ds. Peter van Bruggen 

  16-06  ds. Hans Végh 

  23-06 ds. Mariëlle Berends 

  30-06  br. D’arcy Lopes 

  07-07 br. Hanco de Lijster 
   
 

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 
 
03-06  ds. H. Végh (HA) 
10-06  ds. H. Végh  
17-06  ds. H. Végh   
24-06  lp. Yvonne Isidora Gumbs 
01-07  ds. H. Végh  

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
03-06  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 
10-06  br. D’arcy Lopes 
17-06  lp. Yvonne Isidora-Gumbs 
24-06  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 
01-07  ds. L.P.J. van Bruggen 
 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
03-06  Rev. L. Warren (HC) 
10-06  Sis. Y. Isidora 
17-06  Rev. L. Warren & Youth & Children 
24-06  Sis. S. Pinedo 
01-07  Rev. L. Warren (HC) 
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(2)Moloch was een Fenicische en Assyrische afgod, ook bij de oude 

Israëlieten bekend, aan wie mensenoffers werden gebracht. Figuurlijk 

betekent de moloch iets waaraan alles ten offer moet worden ge-

bracht. 

(3)Mammon is een Aramees woord en staat voor de god van het geld. 

Vgl. Mt. 6:24, waar er sprake is van het dienen van de mammon. 
(4)Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank zijn 
internationale instellingen, verbonden met de VN. Het IMF en de we-
reldbank zijn opgericht in 1944 op basis van de Bretton Woods over-
eenkomsten. 
De doelstelling van het IMF is o.a. de beheersing van internationale 
geldvoorraden en economische samenwerking. De Wereldbank wil 
door middel van leningen de ontwikkeling van de armste landen wil 
bevorderen. 

 

Enige literatuur: 

J. Verkuyl, Daar en nu. Over de assistentie aan de kerken in Azië, Afri-

ka en Latijns Amerika in de huidige situatie, Kampen [1966] 

J. Verkuyl, Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap, Kampen 

[1975]. 

J. Keum (ed.), Together Towards Life. Mission and Evangelism in 

Changing Landscapes, Genève 2013. 

 

 

zekere hoeveelheid geld hebben we wel nodig om een menswaardig 

bestaan te hebben, willen we niet in armoede vervallen. Maar al je 

kaarten zetten op het verzamelen van geld is iets anders. Dan dien je 

de mammon, de god van het geld. 

 

Vluchtelingen 

Er zijn grote vluchtelingenstromen in deze wereld. Miljoenen zijn op de 

vlucht. De vluchtelingenstroom is nog nooit zo groot geweest als nu. In 

gammele bootjes steekt men zeeën over om meer welvarende landen 

te bereiken. Het begon destijds met de bootvluchtelingen uit Viëtnam. 

Velen uit Afrika vluchten nu naar Europa. Velen uit het Midden-Oosten 

vluchten ook naar Europa, of naar de Verenigde Staten. Op hun beurt 

doen de VS er alles aan om de vluchtelingenstroom uit Latijns-Amerika 

tegen te houden. Soms worden ook vluchtelingen teruggestuurd. Men-

sen vluchten uit verschillende motieven: omdat ze politiek of godsdien-

stig vervolgd worden, omdat ze arm zijn of omdat ze gelukzoekers zijn. 

Velen vragen politiek asiel aan in andere landen. De asielcentra zitten 

vol. Anderen verblijven illegaal in andere landen. Tegenwoordig kan 

Curaçao hierover meepraten. Venezolanen ontvluchten hun land en 

komen bij ons aankloppen. Hoe gaan we hiermee, met hen om? Voor 

ons eiland is deze problematiek des te heftiger, omdat we maar een 

klein eiland zijn. Maar je kunt ook niet zomaar iedereen de deur weige-

ren, die in moeilijkheden is. Als mensen in hun land met de dood be-

dreigd worden, wat doe je dan? God geve ons wijsheid en inzicht door 

zijn Heilige Geest! 

We mogen leven in het licht van de opstanding en uit die opstanding 

hoop en moed putten. Jezus’ opstanding geeft ons zicht op zijn Konink-

rijk van vrede en gerechtigheid. 

 

De hele mens 

Als we denken aan discipelschap tenslotte, denken we aan het volgen 

van Jezus. We luisteren naar zijn woord. Maar het is meer: zijn woord 

ook doen, in onze eigen omgeving, maar ook wereldwijd. We moeten 

hierbij ingaan op de nood van de wereld. Jezus deed dat ook. Hij zag de 

hele mens: de mens die leed naar ziel en lichaam. Hij predikte hun het 

Woord van God, maar Hij genas ook de zieken en de geestelijk ge-

kwelden. Hij mag voor ons een lichtend voorbeeld zijn. 

Veel van wat er in de verklaring van Arusha staat is niet nieuw. Dit ge-

dachtengoed is al decennia aanwezig in kringen van de oecumenische 

beweging. En ik herinner mij de colleges van prof. dr. J. Verkuyl aan de 

theologische faculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar ik 

studeerde. Dat was in de jaren ’70. Hij was een missioloog, een zen-

dingsman in hart en nieren. Hij zag de mens als één geheel. Hij getuigde 

van zijn geloof, maar kwam ook op voor vrede gerechtigheid en als het 

moest demonstreerde hij mee in de straten van Amsterdam. Ik be-

greep van missiologen uit Zuid-Afrika, die op de conferentie aanwezig 

waren, dat de leerstof uit zijn boek over de nieuwere zendingsweten-

schap nog steeds tentamenstof is. Sprak Verkuyl eerder over assisten-

tie aan de kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, later sprak hij 

over wederzijdse assistentie. Dit om elk Eurocentrisme uit te bannen. 

Op de conferentie in Arusha werd er ook over gesproken, dat de be-

weging in de kerken niet alleen van Noord naar Zuid moet zijn, maar 

ook van Zuid naar Noord. Als kerken hebben we elkaar nodig, wereld-

wijd. 

______________________ 

Noten: 

(1)De Wereldbank is 's werelds grootste instituut voor ontwikke-

lingssamenwerking. Zij verstrekt leningen aan ontwikkelingslanden en 

middeninkomenslanden, met als voornaamste doel het bestrijden van 

armoede. De internationale bank is technisch gezien een gespeciali-

seerde organisatie van de Verenigde Naties. 

Luisteren naar de stem van schapen en runderen 
 
Het bijbelboek Samuel was het onderwerp van mijn afstudeerscriptie 
en het blijft mij fascineren omdat het leest als moderne soap. Een boek 
vol gebeurtenissen, emoties en verlangen naar rechtvaardig 
leiderschap. Een boek waarin de hoofdrol voor de grote koning David 
is weggelegd, maar waarin talloze andere interessante personen 
figureren, zoals koning Saul. Davids voorganger en tegenstrever. 
 
In het Mauritshuis hangt een van Rembrandts beroemdste werken: Saul 
en David. Op dit schilderij zien we Saul getroost worden door Davids 
harpspel. Saul is door God afgezet als koning en wordt gekweld door 
een kwade geest die van de Eeuwige zelf afkomstig is. De verleiding is 
groot om Saul te zien als een tragische figuur, een figuur die door de 
goden wordt tegengewerkt en zijn lot niet kan ontlopen, onmiskenbaar 
richting afgrond dendert. Saul is een figuur die medelijden opwekt, 
voor moderne mensen klinkt de reden waarom God hem als koning 
heeft afgezet ook een beetje vreemd in de oren. In 1Samuel 15 krijgt 
Saul te horen dat God niet met hem verder wil omdat hij de ban op 
Amalek niet goed heeft uitgevoerd. 
 
Die ban op Amalek, dat is lastige materie, want de opdracht die Saul 
van God krijgt, mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen uitroeien, 
klinkt bijzonder wreed in onze oren. Het is ook huiveringwekkend 
omdat wij vandaag de dag worden geconfronteerd met het geweld van 
de Islamitische Staat die zegt op te komen voor een zuivere 
godsdienst. In de naam van God onthoofden zij mensen en blazen zij 
eeuwenoude tempels op. Wie is Amalek en waarom heeft God zo’n 
halszaak gemaakt van de ban op dit volk? 
 
God komt op voor het recht van kwetsbare mensen. Zijn 
bevrijdingsdaad in Egypte maakt dat Hij zich verbonden heeft aan een 
groep slaven. Mensen zonder recht en bestaansrecht. Mensen die op 
hun weg naar het beloofde land werden gedwarsboomd door Amalek. 

Meditatie 
“Dichter bij het boek Samuel” 

Ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

Vervolg hoofdartikel 

Vervolgd op pagina 9 
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Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Sis. Ludmilla Sampson 

Behavioral scientists are pretty sure that a child’s educational patterns 
are set for life by age 5. I’m pretty sure that a child’s spiritual attitudes 
at age 5 also will last a long, long time. 
 
Give Mom the praise she deserves! 
I can readily understand why some women don’t like reading Proverbs 
chapter 31. In some ways it describes an intimidating perfect wife and 
mother--Superwoman. A merely mortal woman will read that chapter 
and instead of being inspired she will get depressed.  
 
Proverbs chapter 31 is not intended to crush women with massive 
expectations and pressures. I suspect that God put that chapter there 
primarily to awaken appreciation in the eyes of their husbands and 
children. So much of what women do for their families is semi-invisible, 
humble, and non-remunerated. As a result, it isn’t seen, respected, or 
appreciated enough. 
 
All you who are husbands or someone’s child, pause for a moment 
right now and ponder the great value that your mother has brought 
into your life. Take a little stroll through Proverbs chapter 31 and 
recall all the ways in which your mom did those things for you. Give 
thanks to God for her. You might thank her too: “Charm is deceptive, 
and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be 
praised. Honor her for all that her hands have done, and let her works 
bring her praise at the city gate” (Proverbs 31:30,31).  
 
Do you suppose it was your mother who more than anyone else is 
responsible for your being a believer? Just think--she gave you your 
first earthly home, and she helped you find the Savior who gives you 
your heavenly home. 

“MOM” 
 
Mom makes a house a home! 
Mothers are God’s special gift to family life. Women in general are 
wired for relationships, and her home is where little ones are 
nourished and raised and where family and friends gather. Men do 
some of the cooking and a lot more of the housework than they used 
to, but rarely have I been in a kitchen that didn’t ultimately belong to 
the woman. Proverbs 31:15 celebrates the wonderful work that 
wonderful women do: “She gets up while it is still night; she provides 
food for her family.” But it’s more than just the food--it’s the love and 
care that keeps the rest of us coming back. 
 
Moms invest extra energy into special life moments like birthdays and 
anniversaries. They make sure that everyone feels important, their 
special days remembered. They are the card senders and gift givers. 
They are the cake bakers and present wrappers. They take time to 
decorate, put out nice tablecloths, cut some flowers, and have a 
centerpiece that fits the season. 
 
Mom, remember when you thought nobody noticed or appreciated all 
you do? We did, and we do. 
 
Mom is a disciple! 
The Holy Spirit does his best work in Christian homes.  
And among his chiefest and most valuable assistants are Christian 
mothers. My personal guess is that the vast majority of the people 
smiling back at me on Sunday morning were brought to faith through 
their parents’ initiative and were first seriously discipled by their 
moms. Bible stories first heard snuggled in Mom’s arms and lap are 
never forgotten. Little Christian songs sung around the house stay 
engraved in the heart forever.  
 
It is Mom first who helps small children navigate the critically 
important relationship with Jesus, their invisible but not imaginary 
friend. “She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her 
tongue” (Proverbs 31:26). Little ones first hear God’s words filtered 
through her heart and voice. Mom is their first counselor in problem 
solving with a Christian worldview.  
 
The first prayers a child ever prays originate probably from Mom’s lap. 
The last thing little ones in their jammies and cribs hear at bedtime is 
Mom’s whispered prayer for them. It is from Mom first that small 
children learn how to live their faith--obeying the first time, sharing 
their toys, restraining their innate selfishness, learning how to say, “I’m 
sorry.” “I need help.” “Thank you.” 

Jesus and Children 
Sis. Ludmilla Sampson 

“When mothers of Salem, their children brought to Jesus. The stern 
disciples drove them back and bade them depart. But Jesus saw them 
ere they fled, and sweetly smiled and kindly said, 
‘Suffer little children to come unto Me.'” (William Medlen Hutchings, 
1827-76) 
 
This very old hymn has been lingering in my mind for the last couple of 
months. Why??? 
Because the amount of children that come to our church on a regular 
basis are not so many and one tends to wonder: “Where did 
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June: 
Sun. 3rd  Worship Service of Holy Communion 
Wed. 6th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 7th Soup Kitchen 
Sun. 10th Worship Service of Praise led LP., Y. Isidora-Gumbs 
(9:30 a.m.) and  
                   Island Rally (6:00 p.m.) 
Tue. 12th Church Board Meeting  
Wed. 13th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 14th Soup Kitchen 
Sun. 17th Worship Service of Praise for Father’s Day led by 
EMF & Pastor  
Wed. 20th  Visit Sick & Shut-in Members and Bible Study & Prayer 
Meeting 
Thu. 21st  Soup Kitchen 
Sun. 24th Friendship Worship Service led by Sis. S. Pinedo  
Wed. 27th Bible Study & Prayer Meeting 
Thu. 28th Soup Kitchen 

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 June 2018 

everything go wrong? – How did we as parents/grandparents fail? – 
How do we build up our church again? ” The children and youth are 
the church of now and will be our future church leaders.  
 
Mark 10:13-16 says: “People were bringing little children to Jesus to 
have him touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw 
this, he was indignant. He said to them, ‘Let the little children come to 
me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such 
as these. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom 
of God like a little child will never enter it.’ And he took the children in 
his arms, put his hands on them and blessed them.” 
 
Those are the words of the children’s hymn that I mentioned in the 
beginning of my message. Back then it was sung more often before 
floods of choruses and praise songs washed such hymns far away from 
most churches. The hymn is referring to this well-known incident in 
Mark 10. Jesus did not like it when his disciples told the children to go 
away and not to bother Him. You could hear it when He positively 
commanded them to, “Let the children come to me”, “Do not hinder 
them,” and then he says very clearly that the kingdom of God belongs 
to these children as much as it belongs to anyone, even to anyone who 
God calls. More than that, Jesus tells them that a child’s reception of 
the kingdom of God is the model for any grown up person who wants 
to come under the reign of grace over their lives. In other words, 
those who would receive the kingdom of God must do so by coming 
to Jesus Christ for his blessings; there is no other way. Finally our Lord 
welcomes the children to him, even taking them in his arms; he puts his 
hands on them and he blesses them. 
 
HOW ARE CHILDREN TO COME TO THE LORD JESUS 
CHRIST? 
 
i] Christian parents are to bring their children to Jesus. 
One of the characteristics of a Christian home is that it is a 
worshipping unit. Thanking God for each meal is a constant reminder 
of our dependence. Family prayers draw the family around Jesus Christ 
who never leaves them. The Lord’s Day (Sunday) gives special 
opportunities for worship together. A small child will look forward to a 
Sunday mornings’ treat (Sunday school) of being able to sit and listen to 
a Bible story and or for colouring in a Bible story book. Older children 
can produce a missionary scrap book or be involved in plays and other 
church related programs. 
ii] The congregation is to bring its children to Jesus. 
The Sunday School is not meant to relieve parents of their duties in 
constantly bring children to the Lord Jesus. When we speak of the 
responsibility of the local church we don’t want its concern for the 
children present to interfere in the family life. In the Old Testament 
when the people of God met together in a great assembly then it might 

be noted in Scripture that the little ones were also there. For example, 
we are told that “men, women and children gathered around 
Ezra” (Ezra 10:1). Children are important enough to be noticed by the 
Holy Spirit, and so children are important enough to be noticed by the 
preacher on Sundays and addressed. Children are to be greeted by 
church members so that when they come to a Sunday service, though 
they will necessarily understand less than some others, they will feel 
LOVED. Certainly children must feel the power of the word of God 
on Sundays. They subconsciously notice that their parents pay good 
attention to what the preacher is saying about coming to Jesus Christ, 
and this has its own impact on them; “what our minister is saying is 
very important.” So the church by its happy leaders, by their positive 
being and praying and the other church groups, also with their positive 
attitude are bringing a message to children that will give them the 
feeling that they themselves should come to Jesus. 

MOTHERS DAY CELEBRATION. The children celebrated with the 
mothers by rendering poems and a beautiful song. 
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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 
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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 

Belijdenisgroep(je) 
Blij en dankbaar melden we dat een bescheiden belijdenisgroepje van 
start zal gaan in de aankomende periode. Vanuit de gemeente is bij 
enkele mensen het verlangen gegroeid hierin voor te bereiden en te 
komen tot doop en belijdenis. Dat betekent dat we ongeveer 6 
avonden bij elkaar komen en intensief de elementen van het belijden 
ter sprake brengen, daarnaast verdiepen we ons in de beide 
sacramenten en delen we samen de verbondenheid met de kerk. De 
doop en belijdenisdienst zal plaatsvinden D.V. in de maand september. 
 
Op verlof 
De maand juni zal ik afreizen naar Nederland en een maand verlof 
nemen. De reis naar Nederland staat in het teken van het naderende 
einde van het contract: ik zal gaan voorbereiden op een terugkeer. 
Tegelijk zullen ook in de kerkenraad de voorbereidingen getroffen 
worden om te gaan voorzien in de vakaturetijd die daarmee zal 
aanbreken.  
 
Vanuit San Fuego 
ds. Berends zal mij in voorkomende gevallen vervangen, bij 
bijzonderheden kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid.  
Namens de familie een hartelijke groet, ds. Peter van Bruggen 

Onze zieken 
Na geruime tijd met aanhoudende klachten wil het herstel nog niet 
volledig doorzetten bij mw. E. Renardus. Daardoor blijven 
onderzoeken noodzakelijk en lijkt het lichaam maar zeer langzaam 
sterker te worden. Toch is het fijn zo nu en dan uit huis te gaan en 
onder de mensen te komen. We wensen veel geduld en spoedig 
herstel toe. mw. J. Kuijken maakt het al weer een stuk beter en kan 
inmiddels weer op kleine schaal auto rijden. Het revalideren zal zeker 
nog enige tijd in beslag nemen en dat maakt in verschillende opzichten 
enigszins beperkt. Onze kosteres mw. Aurelia Palm was volop in de 
voorbereiding op de museumdagen: onze kerk en het museum zijn dan 
open en dat betekent dan extra aandacht en werk. Tijdens de 
voorbereiding waarbij de auto moest worden in- en uitgeladen kwam 
de kosteres lelijk ten val, aanvankelijk leek het slechts een beetje 
ongemak maar nader onderzoek was noodzakelijk. Daaruit bleek dat 
de voet gebroken was. Bij het schrijven van het kerkblad is been en 
voet ingegipst en later zal Aurelia loopgips krijgen. Helaas, helaas, 
zullen we zr. Palm enige weken moeten missen als vertrouwd gezicht 
en ook het museum zal de komende periode tijdelijk gesloten blijven. 
We bidden Aurelia een volledig herstel toe en veel lieve mensen die 
helpen waar nodig is. 
 
Overleden 
Op zondag 29 april op de leeftijd van 86 jaar is overleden mw. Olga 
Henriques, De crematie heeft plaatsgevonden vanuit Crefona op 
vrijdag daarop na een kort moment van woord en gebed. In leven was 
niet altijd een zichtbaar geloofsleven te bespeuren. Toch waren 
bekende woorden uit Psalm 23 en liederen als Wat de toekomst 
brengen moge van belang. Oude vormen kunnen soms een voertuig 
zijn waarlangs geloof gevonden wordt. In elk geval klonken bij de 
gedachtenis aan de dood de woorden van leven, daarnaast zongen we 
het bekende lied over een vertrouwde toekomst bij de Heer. Daarmee 
wensen we de familie sterkte en verbondenheid. 
 
Bij de diensten 
Voor de familie Behr en de familie Slieker liggen bijzondere diensten 
achter ons. Diensten van Woord en Sacrament vonden plaats in de 
Fortkerk waarbij mooie woorden van trouw en verbondenheid hebben 
geklonken. Mensen werden zichtbaar verbonden aan de gemeente 
door de doop en actief betrokken in de kerk door de belijdenis. We 
blijven als gemeente herinnert aan Gods trouw waarmee Hij nog groei 
en wasdom voorstaat met onze kerk. Hij blijft mensen zoeken en 
houdt ze betrokken op elkaar en op Zijn Zoon Jezus Christus. We 
waren bevoorrecht dat we steeds in gedachtenis krijgen dat God zijn 
kerk niet loslaat en bouwen wil. Ook mede namens collega Berends 
was het een voorrecht samen met gemeenteleden aan het doopvont te 
staan. 
 Doop van Zaeden Emanuel Slieker 
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GELOVEN  VANDAAG…?       IN GESPREK MET HET 
VERLEDEN  MET HET OOG OP DE TOEKOMST  
Geloof, gebod, gebed. 
wat kan ik weten / wat moet ik doen? / wat mag ik hopen ? 
Zo heet het boekje (30 pagina’s) van Maarten den Dulk (1941), 
emeritus hoogleraar praktische theologie te Leiden. Een juweeltje: 
stralende helderheid en beknopte compositie. 
De inleiding Waarom ? begint met: De ongemakkelijkste beslissing in 
mijn leven was dat ik lid werd van de kerk. Wat bezielde me en waarom 
hield die bezieling niet op? Je proeft door het hele boekje heen in zijn 
pogingen om op die vraag te antwoorden, de bewogenheid met onze 
aarde en samenleving.  Het spoor waarop hij zijn antwoorden zoekt 
is zijn persoonlijke eerlijke confrontatie met 3 oude teksten die de 
eeuwen door in de kerk wereldwijd klonken en nog klinken:     De 
apostolische geloofsbelijdenis   -    de Tien Geboden  -    het Onze Vader. 
Hoe reageer ik daarop ? vraagt hij zichzelf.  Als lezer ga je met de 
schrijver mee de 3 hoofdstukken door:   Geloof   -   Gebod   -    Gebed. 
Dat wordt een spannende zoektocht. Verhelderend, verrassend, 
eerlijk, voluit geëngageerd met en in onze samenleving   èn: …..met 
de ruimste blik. Hier stem je als lezer in, daar stel je een vraag aan de 
schrijver en op weer een andere bladzijde stel je jezelf een vraag.  
Kortom je raakt betrokken in een gesprek: een zelfgesprek en een 
gesprek met anderen, gelovig en niet gelovig:  de essentie van dit 
gesprek gaat ieder aan. En daarvoor is het boekje bedoeld. De 
schrijver komt aan het woord: 
• Ooit kreeg een strenge filosoof het voor elkaar om de grote vragen 

van het leven terug te brengen tot een schamel drietal: wat kan ik 
weten - wat moet ik doen - wat mag ik hopen ? 

• Immanuel Kant deed daarmee een beroep op mijn brein, op mijn 
handen en voeten en op mijn richtingsgevoel……Wanneer die 

vragen onverhoeds op me afkomen, wordt het me al gauw te 
machtig…..geen puzzel om eens en voorgoed op te lossen en ik kan 
het zeker niet alleen. Het zal een kwestie van oefenen worden 
(sámen)….. 

• - Geloven (brein) is een vorm van kennis…..is weten dat er iets niet 
klopt in deze maatschappij en dat het anders kan…. de bedoeling is 
niet het recht van de sterkste, uitbuiting, de aarde als  puinhoop 
achter laten…..”ik geloof in God…..” : ik vertrouw erop dat God er 
toe doet. Als een breekijzer wordt deze boodschap in de bestaande 
machtsverhoudingen gezet….Het gaat over -Gods Geestkracht en het 
gaat over een groep mensen….. met verantwoordelijkheid….. 
- Gebod (handen en voeten):…..de Tien Geboden bieden een 
oefenschema aan om je in te zetten voor het welzijn van mens en 
gemeenschap:   zorg dat het eerlijk toegaat in het dagelijks werk - 
bestrijd de misdaden tegen de menselijkheid - zet je in voor de 
rechtsstaat…..praktische oefeningen…..al doende leer je de 
vrijheid….. 

• - Gebed (richtingsgevoel)….. bidden is het beste hopen voor alle 
mensen…..:…..bidden is een oefening om de hoop niet op te 
geven…..het is niet ‘even stil zijn’, maar het is hardop zeggen waar je 
voor gáát…..samen met anderen…..een oprecht voornemen zo te 
handelen dat mijn  

• (onze) daden zullen rijmen met mijn (ons) gebed….. 
De schrijver zegt aan het einde van zijn boekje dat hij het ’veel te 
compact’ vindt, “er is zoveel meer te zeggen”. Ik ben het met 
wat hij het eerste  zegt niet eens, want hij heeft ons uitnodigend 
toegesproken en nu krijgen wij de ruimte om als lezers zelf aan 
het woord te komen: in gesprek met anderen. Er is veel te 
winnen in gesprekken in eigen kring, maar waarschijnlijk nog 
meer te winnen in gesprekken met andersdenkenden. 

• ds Rob van Buiren 
 
Geloof, gebod, gebed - 2015 
Uitgeverij Skandalon 
Postbus 138, 5260 AC Vught 
E-mail: info@skandalon.nl 

Boekbespreking 
door ds. Rob van Buiren 

Vervolg Meditatie 

God is niet vergeten dat Amalek  Israël de weg heeft versperd bij zijn 
uittocht uit Egypte. In Deuteronomium 25:17-19 krijgt Israël de 
opdracht de herinnering aan Amalek uit te wissen. Amalek die 
gewetenloos is. Die Israël heeft aangevallen toen het uitgeput en 
uitgehongerd was. Die de achterhoede heeft overvallen waar de 
zwaksten zich bevonden. Amalek is de vijand van God. Hij is alles wat 
God niet is.  
Als een hyena valt hij de zwakke aan. Hij heeft een mentaliteit van 
gemakzuchtig gewin. 
 
Precies deze mentaliteit van gemakzuchtig gewin zien we terug bij Saul, 
hij spaart het gezonde en sterke vee. Saul heeft niet geluisterd naar de 
stem van God, maar naar de stem van schapen en runderen, hij heeft 
geluisterd naar de stem van economisch gewin. Saul is niet gehoorzaam 
aan God, maar aan zijn soldaten, zij hebben hem ertoe over gehaald 
het beste vee te sparen. Saul vindt mensenstemmen belangrijker dan 
Gods stem. Hij schat populariteit onder zijn manschappen hoger in dan 
de schreeuw van een volk dat roept om een land waarin het goed 
toeven is voor iedereen. Saul is een gewone koning gebleken die Gods 
visioen van shalom, van vrede en recht, heeft omgebogen in een 
ordinaire plundering. 
 
Amalek is een verfoeide naam, zijn herinnering moet worden uitgewist. 
Amalek staat symbool voor het kwaad. Hij valt aan wat zwak is en hij 
maakt misbruik van andermans kwetsbaarheid. Waar God uit is op 
licht en leven, is Amalek uit op dood en verderf, om er zelf beter van 

Vervolg op pagina 11 
Belijdenis en doop: Charlene Djuwarmanie Behr, Raul Arthur Willy Behr en 
Jade Amalia Sri Behr 

Bestuursleden gevraagd voor de Tamarijn 
We zijn opzoek naar vrijwilligers voor de funktie van bestuurslid 
voor Jeugdhuis Tamarijn. We hebben een penningmeester, 
secretares en nog twee bestuursleden nodig. U kan zich 
opgeven bij br. Hensey Beaujon. Tel. 523 9851. 
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Op 20 mei j.l. vierden we het Pinksterfeest – het feest van de uitstor-
ting van de Heilige Geest. De Geest is rijkelijk uitgestort, als een milde 
regen. Hij wil wonen in deze wereld, maar ook in ons leven. Hij wil ook 
wonen in de kerk. We mogen voor Hem open staan. We mogen ons 
door Hem laten leiden. De Geest vertegenwoordigt Jezus op deze aar-
de na zijn hemelvaart. Door Hem is Hij onder ons. Zeker in de sacra-
menten van doop en avondmaal mogen we dat ervaren. De Geest wil 
ons ook begeleiden in onze kerkelijke activiteiten. De komende tijd zijn  
er de volgende activiteiten in de Emmakerk: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen, en wel van 19.00 tot 20.00 
uur in de consistorie. We bidden voor kerk en wereld, voor jong en 
oud, rijk en arm. We bidden om de leiding van de Heilige Geest in ons 
dagelijkse leven. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er een Bijbelstudie. We vervolgen onze bestude-
ring van het Johannesevangelie. We komen bijeen op donderdagen van 
19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 14 en 28 juni. 
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
Eveneens eens in de 14 dagen is er een gespreksgroep “Onder de 
boom”. We bespreken dan allerhande actuele onderwerpen, die wor-
den aangedragen door de deelnemers. Dat kan variëren van verschillen-
de godsdienstige stromingen tot een Bijbelboek. We komen bijeen op 
donderdagen van 19.30 tot 21.00 uur in de consistorie. De data zijn: 7 
en 21 juni. 
 
Seniorenmorgen 
Op maandag 1 juni a.s. is er weer een seniorenmorgen. Dat is alweer 
de laatste keer dit seizoen. We komen bijeen van 9.30 tot 11.30 uur in 
de consistorie. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en we bid-
den. We beginnen met koffie en koek en we eindigen met fris en paste-
chi. U bent van harte welkom! 
 
Bij de diensten 
Op 3 juni a.s. hopen we met elkaar het avondmaal te vieren. We ont-
vangen brood en wijn als teken van Gods liefde. Hij heeft die liefde la-
ten zien in Jezus Christus. Deze stierf voor onze zonden aan het kruis. 
Brood en wijn wijzen daarheen. Het brood symboliseert zijn lichaam, 
de wijn zijn  bloed, voor ons gegeven aan het kruis. 
Op 17 juni a.s. is het Vaderdag. We zetten onze vaders dan in het zon-
netje. Maar we denken ook aan de hemelse Vader, die houdt van zijn 
kinderen en hen de weg wijst. 
We hopen op goede en gezegende diensten met elkaar. 
 
Zangdienst 
Op 22 juni a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. Het is ook 
alweer de laatste van dit seizoen. Liederen kunt u opgeven bij mij. We 
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Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  
Ds. Hans Végh 

mogen de Heer prijzen in onze liederen. Hij troont op onze lofzangen, 
lezen we ergens. 
 
Radio Semiya 
Ik wijs u nogmaals op de uitzendingen via Radio Semiya. Elke zaterdag is 
een van de voorgangers van de VPG te beluisteren via dit radiostation, 
dat uitzendt op 98.5 FM. De uitzendingen van de VPG zijn van 13.30 tot 
14.00 uur. Meestal is er een meditatie met muziek, maar soms ook een 
interview. Zegt het voort! Als u in het buitenland woont, kunt u ons 
ook beluisteren via internet: www.semiya.org. De techniek staat voor 
niets! De wereld is een dorp. 
 
Lied van de maand  
Elke maand zingen we in onze Emmakerk het lied van de maand. Het is 
meestal een lied uit het Nieuwe Liedboek. Elke derde zondag van de 
maand oefent het voorzingkoor een lied. Geprobeerd wordt een lied 
uit te kiezen, dat vlot en vrolijk is. Vanaf de vierde zondag zingen we 
het dan in de dienst. Mocht u belangstelling hebben mee te doen in het 
voorzingkoor, dan kunt u contact opnemen met zr. Jet Baank. 
Een hartelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh. 
 

Nieuws Jet 

Een nalatenschap 
Alleen maar een bruine papieren zak, dat was alles wat ik over had -zo 
leek het tenminste. Met tranen in mijn ogen en een papieren zak in 
mijn hand liep ik de ziekenkamer uit, nam de lift naar de begane grond 
en liep naar buiten in een wereld, die nog precies hetzelfde was – maar 
– niet voor mij. 
Mijn moeder was zojuist gestorven. Meer dan 25 jaar zijn sindsdien 
voorbijgegaan, maar als ik denk aan die dag, weet ik nog precies hoe ik 
me voelde, toen ik die papieren zak vasthield met alleen maar een paar 
van haar persoonlijke dingen, die snel waren meegenomen bij die 
laatste haastige ambulancerit naar het ziekenhuis. 
Mijn verdriet was zo vers, dat het me toescheen, dat alles wat ik over 
had, in die papieren zak in mijn hand was. Maar nu weet ik, dat ik veel 
meer bezat dan dat; en in deze tussenliggende jaren ben ik dankbaar 
geweest voor de erfenis, die mijn moeder naliet. 
Eén van de definities van een erfenis is: Wat een vorig geslacht of 
persoon tot stand heeft gebracht”. 
Wat een overledene nalaat, wordt dus doorgegeven aan de volgende 
generatie. 
Hoewel ik haar nooit in het openbaar heb horen bidden,heb ik een 
levendige herinnering aan haar bidden in haar slaapkamer. Vaak hoorde 
ik mijn naam in haar gebed. Ik schaam me nu, dat ik me soms beledigd 
voelde als ik haar voor mij hoorde bidden, wanneer ik verkeerd had 
gedaan of opstandig was; het maakte mijn schuldgevoelens groter. Maar 
het is een deel van mijn onschatbare erfenis. Later kwam moeder bij 
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ons in huis wonen. ‘s Avonds deden wij pastoraal werk en moeder 
paste op de kinderen: “Jullie kunnen de Here op deze manier dienen 
en ik door op te passen”. Ik moest vaak denken aan de woorden van 
de Here Jezus, toen Maria hem zalfde met kostbare olie. Hij zei:”Zij 
heeft gedaan wat zij kon”. Moeder’s verlangen om te doen ‘ wat ze 
kon”is ook een deel van mijn kostbare erfenis. De erfenis, die mij 
nagelaten is, is onschatbaar. Er zijn geen successierechten te betalen, 
maar er is toch een schuld te voldoen. Zoals ik ontvangen heb, moet ik 
dóórgeven aan hen die na mij komen. 
De rijkdommen, die mij nagelaten werden, waren de gewoonten van 
eerlijk werk, gebed, liefde, afhankelijkheid van een trouwe God en een 
verlangen Hem te dienen. Deze schatten lagen niet in een kluis of 
brandkast en ze zaten ook niet in de papieren zak, die ik overhield. Ze 
werden aan mij doorgegeven in een leven, dat me vóórgeleefd werd en 
ze moeten doorgegeven worden aan het volgende geslacht-om te 
beleven en wéér door te geven.  
Twee vragen houden mij nu bezig: Wat deed ik met de erfenis, die ik 
ontvangen heb? Welke schatten zullen er gevonden worden in de 
erfenis, die ik zal nalaten? 
 
Diensten 
In de dienst van 29 april legden Barbara Soraja Duijzers en Stephany 
Jolene Willems belijdenis van hun geloof af. 
  
En: Rayven Cornelis Rick Casey Becht,  Mathawany Cyviana Andrea 
Willems, Miles Camilo Andre Willems en Elias Gilbert Felipe 
Gouverneur ontvingen de doop. Masha Pabien! 
 

te worden. Amalek, dat zijn de mensensmokkelaars, die gewetenloos 
kwetsbare en wanhopige mensen in gammele bootjes proppen. Die 
zich niet bekommeren om mensen in overvolle vrachtwagens. Het 
maakt hen niet uit of de mensen hun vlucht overleven, voor hen telt 
alleen het geld en goed van de vluchteling.  
Zo’n mentaliteit is strijdig met God. Leiders met zo’n mentaliteit kan 
God niet gebruiken. 
Als wegen dood lopen, zoals met Saul, zal God nieuwe wegen vinden. 
Die nieuwe weg ziet God in David, de koning die nederig en devoot 
kan zijn. David die Gods koningschap van recht en gerechtigheid 
voorop stelt. Die de stem van schapen en runderen, de stem van 

economisch gewin 
ten bate van 
z i c h z e l f ,  k a n 
weerstaan... 
 
 
 
 
 

Op zondag 13 mei ging ds.Jan Jonkman voor. Het was Moederdag. Na 
de dienst was er een Bakesale t.b.v. CANACOM. De opbrengst was 
f700,- .Masha Danki aan alle donaties, handen, die geholpen hebben en 
niet te vergeten, de kopers.  
Nog voor de Bakesale bood ds. Jonkman zijn nieuwe boek WAT NU? 
aan. Het boek is te koop bij mij (Jet Baank) voor f33,- Alle centjes 
daarboven is winst voor Emma. 
 
Zieken 
Groeten en brasa voor zr. Millie Morgenstond, die we al een tijd niet 
in de diensten hebben gezien. Zelf vindt ze het heel jammer. We 
denken ook aan zr. Rinia Wijngaarden, die geöpereerd is in het Sehos. 
Vandaag (dinsdag 22 mei) kreeg ik het bericht, dat ze naar huis is. 
Altijd fijn! Dear ladies, ook zr. Elma, van harte beterschap! 
Br. Orlando Griffith wacht al een tijd op zijn behandeling. Alles is 
afgesproken, maar hij wordt maar niet opgeroepen. Forsa en Geduld 
br. Orlando. 
 
Jongelui 
De eerste spannende weken zijn voorbij, nu de rest nog! En het 
allerspannendste komt nog; 
De UITSLAG! We duimen mee. 
 
Op zondag 20 mei ging br. Hanco de Lijster voor. We zongen het lied: 
Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de Geest:  De Liefde, de 
Vreugde, de Vrede allermeest; Geduld om te verdragen en 
Goedertierenheid, Laten we ervoor gaan lieve mensen;  
Christelijke groeten Jet Baank, namens de Emmakerk. 

Vervolg Meditatie 
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CANACOM (PART 1) 
FUNDRAISING – BAZAAR – ROMMELMARKT – FLEA MARKET 
 
Dear All,  
 
I greet you in the name of Jesus. It is with pleasure that I hereby would 
like to share with you some interesting information regarding the 
upcoming CANACOM Council Meeting.  
The Caribbean & North America Council for Mission CANACOM is a 
fellowship of fourteen denominations in the Caribbean/Atlantic basin, 
exploring the endless possibilities of mission relationships between 
North, South North, North-South and South-South Member 
Churches. It is with pride that we confirm that the VPGC/UPCC is 
also a Member Church of CANACOM since 1997.  
 
The Council Meetings of CANACOM are held biennially and are 
always hosted in one of the Member Churches countries. During this 

Canacom News 
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meeting the Administrative Committee (AC) is elected. The last 
meeting took place in 2016 in Surinam at which I had the privilege to 
have been elected as one of the members of the AC. This year the 
VPGC/UPCC has the honor to host the Council Meeting for the 
second time in Curaçao from September 27th – October 4th.  
 
Following the words of our Lord Jesus Christ in Acts 1:8, we as the 
Council believe that all Christians are empowered to share in one 
world mission. As a fellowship of churches, we covenant to share 
together in this one mission and seek to manifest the oneness of the 
Church and its mission through a genuine partnership in mission.  
 
To prepare the upcoming Council Meeting in Curaçao a Local Planning 
Committee (LPC) has been appointed. The members of the LPC are 
Sis. Yvonne Isidora-Gumbs (LP), Sis. Maritza Beaujon-Bakhuis 
(Fortkerk), Rev. Leander Warren (Ebenezer Church), Rev. Hans Végh 
(Emmakerk) and myself, Sis. Farida Da Costa Gomez (Emmakerk and 
AC-member). 
 
As good host/hostess the Member Church will always seek to ensure 
that the delegates are welcomed and well received in our midst. We 
shall surely try and make their stay in our country a memorable one 
and will surely contribute in a part of the accommodation expenses.  
In this regard the three Churches of the VPGC/UPCC have started to 
announce in their services that during the coming period the VPGC/
UPCC will be organizing several fundraising events. The proceeds of 
these fundraising events will be used to the benefit of the before 
mentioned CANACOM meeting. 
Furthermore each Congregation Church of the VPGC/UPCC is 
welcome to do an additional fundraising event for this purpose in her 
own Congregation. 
 
The upcoming joint fundraising event, organized by the three 
Congregation Churches of the VPGC/UPCC is a huge FLEA 
MARKET, in Dutch called VLOOIENMARKT / ROMMELMARKT / 
BAZAAR. This will be held on September 1st, 2018 in the yard and 
facilities of the Emmakerk at Rio Canario.  
 
All Members of the Congregations are asked to assist us in gathering 
the items for this big event. You are encouraged to start by looking 
around at home. Surely you will find goods that are in good state but 
have become too much for you. Please gather these and donate them 
to us to be sold at the Flea market. Then you are also encouraged to 
please come and give us a helping hand during the Flea Market. It is 
known that many hands make light work and your assistance is needed 
and will be highly appreciated.  
 
Note: If you have any questions or if you will like to share something 
with the organizing committee please feel free to contact one of us. 
 
*See VPG Nieuws-News-Notisia of July/August 2018 for Part 2. 
 
Peace and Love be with you.  
 
Farida Da Costa Gomez 
May 22nd, 2018 

Het meest populaire vers van de Bijbel zowel binnen de kring der 
gelovigen als daarbuiten was altijd; Joh. 3:16  ‘Want alzo lief heeft God 
de wereld gehad…’, maar tegenwoordig is het meest populaire vers 
Mat. 7:1  'Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’.  
De wereld daarbuiten gebruikt deze (gedeeltelijke) woorden van Jezus 
maar al te graag om van zich af te bijten en tegenspraak te snoeren. 
Zijn ze zo geliefd en populair omdat men dan gewetenloos verder kan 
gaan met hun leven zonder zich aangesproken te voelen. Maar hoe zit 
dat nou met oordelen? 
 
Bijde versen zijn de woorden van Jezus, maar Jezus’s woorden worden 
onherroepelijk verkeert geinterpreteerd als ze niet samen gezien 
worden met de rest van Zijn woorden. Logisch, je moet het hele 
verhaal kennen toch?! Jezus zei nl ook in Joh. 7:24  'Oordeelt niet naar 
het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. ' Dus je kunt 
blijkbaar wél oordelen, maar pas op dat je dit niet doet met een 
vooringenomen oordeel of met aanzien des persoons. Hoe kun je dan 
wel oordelen als je eigen oordeel altijd subjectief is? Aan de hand van 
wat (be-)oordeel je? 
 
In 1Kor. 5:9-13 schrijft Paulus 'Ik schreef u reeds in mijn brief, dat gij 
niet moest omgaan met hoereerders; niet met de hoereerders uit deze 
wereld in het algemeen of met de geldgierigen en oplichters of 
afgodendienaars (in het algemeen), want dan zou men wel uit de 
wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan 
met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, 
afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand 
moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, 
die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? 
Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw 
midden weg.' 
Ook hier zie je weer dat het onmogelijk is te bepalen met wie je 
(voorlopig) beter niet om kunt gaan als je in het geheel niet mag 
oordelen. In 1Kor.15:33 staat ook 'Misleidt uzelf niet; slechte omgang 
bederft goede zeden.' (Dit geld trouwens wel voor het omgaan met 
zondaars in het algemeen.) 
 
Oordelen is dus niet alleen toegestaan, maar is zelfs zeer belangerijk.  
We staan niet te popelen om anderen te oordelen, maar het is voor 
onze eigen best wil, voor de kring der gelovigen en voor de 
gemeenschap waarin wij en onze kinderen moeten opgroeien. Er zijn 
ook belangrijk en minder belangrijke dingen die onze aandacht wel of 
niet nodig heben. Rom. 14 
Oordelen op grond van ras, geslacht of sociale status is verkeerd. Zie 
Jakobus 2 en Gal. 3:28, maar van alle gedrag moet beoordeelt worden 
of zij goed of kwaad is, waar lijd het naartoe, wat zou er gebeuren als 
we dit of dat allemaal zouden doen? (Emmanuel Kant; 
Universalizability) 
 
De vraag die gesteld moet worden is eigenlijk; wat zegt God’s woord 
hierover, want Zijn oordeel is altijd rechtvaardig. Wat wij persoonlijk 
vinden is helemaal niet belangrijk en onderworpen aan allerlij 
invloeden. 
Maar nogmaals; hoe oordelen? Nou, Jezus gaat verder in Mat. 7 en zegt 
'..doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om 
de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen.' Je kunt dus wél 
oordelen over de splinter in je broeders oog, maar niet als er een balk 
in je eigen oog zit. En hoe halen we de balk weg uit eigen oog? Door 1. 
dagelijks de tijd te nemen met God over alles te praten en 2. God’s 
woord te lezen én toe te passen in eigen leven. 3. Naar de uitleg van 
God’s woord te luisteren. (Verzuim uw samenkomsten niet. Hebr. 
10:25.) 
4. Spreek met anderen over de Bijbel. Rom. 1:16, nodig ze uit naar de 
kerk en 4. ondersteun de kerkprojecten. 
Zo groei je in kennis, wijsheid en beoordelingsvermogen nuttig voor 
iedereen. 
Gods zegen. Saïd R. Flores, Pastor Iglesia Hosanna 

Vervolg Canacom News 

Niet of wel oordelen? 
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Centrale Kerkenraad 

Message from the Preses 
 Br. Ralph L. James 

Interview met Lilian Felicia 
Lid van de Diaconie 

door Amanda van der Maas 

Ik ben vice voorzitter en help de voorzitter met het aandragen 
van nieuwe ideeën. Ik ga voor mijn werk als diaken op bezoek 
bij mensen. Eigenlijk werk ik het meest buiten de kerk en heb 
ik een paar taken binnen de kerk. Zo help ik bijvoorbeeld bij 
het heilig avondmaal en doe ik één keer in de twee weken de 
voorbede in de kerk. Ik bereid dit gebed thuis voor en bid dan 
tijdens de dienst voor de nood in de wereld.  
 

5. Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de 
periode dat u diaken bent? 
Dat zijn echt de bezoeken die ik als diaken afleg. Je hoort vaak 
praten over armoede, maar tijdens die bezoeken maak ik het 
echt mee. Je kunt je van te voren niet indenken wat je tegen 
gaat komen. Je legt bezoeken af bij mensen die niets in hun 
ijskast hebben, alleen een fles water. Ik vind dit echt heel erg 
en dit maakt elke keer weer indruk op mij. Wat me nu te 
binnen schiet is een geval waarbij een mevrouw dakloze 
families opvangt. Deze mevrouw heeft zelf ook weinig inkomen 
en is zo dankbaar als er dan halverwege de maand een 
voedselpakket komt waarmee ze onder andere deze kinderen 
mee kan helpen. Je leert door dit werk dat mensen die zelf 
weinig hebben toch ook andere mensen helpen.  

 
6. U bent diaken in de Emmakerk, wat kenmerkt deze 
gemeente? 
Warmte, iedereen hoort erbij in de Emmakerk. Ik ging eerst 
zelf naar de Fortkerk maar toen daar geen dominee meer was 
en geen kindernevendienst zijn we hier een keer gaan kijken. 
We zijn toen zo hartelijk ontvangen dat we zijn gebleven.  
 

 
7. Waar wordt u blij van buiten het ambt om?  

Ik hou erg van lezen, van talkshows op televisie en van reizen. 
Ik heb in de afgelopen jaren mooie reizen gemaakt naar 
Amerika, elke keer naar een andere stad en omgeving.  
 
 

“ Iedereen hoort erbij in de Emmakerk ” 
 
Dit is het zevende 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 Lilian Felicia aan 

het woord, diaken in de Emmakerk. 

 

1. Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven? 

Ik ben Lilian Felicia, moeder van dochter Amarelys en zoon 

Ricky. Ik ben gepensioneerd maar werk nog steeds parttime als 

docent Nederlands op het VSBO op de Juan Pablo Duarte 

school. Ik ben daar ook remedial teacher.  

 
2. Wanneer bent u diaken geworden? 

Ik ben in oktober 2014 diaken geworden. Ik ben hiervoor nooit 
diaken geweest maar hielp al wel langere tijd mee met de 
kindernevendiensten.  

 
3. Welke verwachting had u van het ambt? 

Ik had er eigenlijk geen bijzondere verwachtingen van. Ik wist 
er ook weinig vanaf, eigenlijk leer je het ambt pas echt kennen 
als je het doet. Het is ook best intensief, van te voren heb je 
daar geen idee van. Natuurlijk heb ik wel gesprekken gehad 
met de dominee over het ambt maar toch heb ik het meest 
geleerd door het gewoon te doen. Ik ben niet elke dag met 
mijn ambt bezig omdat ik ook nog werk, maar vooral in het 
weekend. 
 

4. Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van 
diakenen? 
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Nieuws van de jeugdpredikant juni 2018  
 
Moe? 
Moe, doodmoe van een lange dag hard werken, komt Esau thuis. 
Uitgeput ploft hij neer. Dan ziet hij de pan met eten die Jakob gemaakt 
heeft. Een rode prut van linzen en groenten is het. Esau heeft geen idee 
hoe het heet, maar het ruikt goed en hij merkt dat hij een razende 
honger heeft. ‘Geef mij toch wat van dat rode spul daar’, zegt Esau 
tegen Jakob. Hij wijst naar de pan. Maar Jakob geeft het niet zomaar 
aan zijn broer. ‘Je moet ervoor betalen’, zegt hij. ‘Als ik jouw 
eerstgeboorterecht krijg – het recht van de oudste – dan krijg jij van 
mijn soep. Eerlijk is eerlijk!’ Wat een gezeur, denkt Esau. Kom op, we 
zijn een tweeling! Hij zegt tegen Jakob: ‘Van mij mag je het hebben! 
Wat heb ik aan dat eerstgeboorterecht? Dat is iets voor later. Wie dan 
leeft die dan zorgt! Ik ben nu moe en ik heb nu honger.’ ‘Zweer het’, 
zegt Jakob. ‘Met een eed.’ ‘Oke, oke. Ik zweer dat jij mijn 
eerstgeboorterecht mag. Krijg ik nu die soep?’ Met een glimlach om de 
mond schept Jakob het eten voor Esau op. Hij geeft hem er zelfs nog 
een stuk brood bij. Esau eet. He, he, daar knapt een mens van op! Hij 
voelt zich een stuk fitter. Voldaan staat hij op en gaat zijn eigen weg. 
Pas later realiseert hij zich wat hij heeft weggegeven. Het recht om de 
oudste te zijn, dat is ook: het recht op het grootste deel van de erfenis 
en het recht om het hoofd van de familie te worden. Daar heeft hij met 
zijn suffe kop helemaal niet aan gedacht. Met heel veel spijt realiseert 
Esau zich dat Jakob voortaan de baas is. 
Dit verhaal van Jacob en Esau staat in Genesis 25:29-34. Als je hongerig 
en moe bent, wil je gelijk eten en gelijk slapen. Nadenken kost dan echt 
teveel energie. Misschien ben jij nu ook wel moe. Moe van het leren en 
het op school zitten. Moe van alle saaie lessen, moe van de leraren en 
moe van ouders die aan je hoofd zeuren dat je toch echt nog even 
moet leren. Toch moet je dan even doorzetten. Aan de toekomst 
denken. Want moe zijn duurt maar even, hooguit nog een maandje, 
dan is het Grote Vakantie. Maar je toekomst die is voor altijd. Wees 
niet als Esau, die alleen maar aan dit ene moment heeft gedacht en daar 
later veel spijt van kreeg.  
 
God, 
Wat zou het makkelijk zijn als we nooit moe waren. 
Nooit meer met een duf hoofd het eerste uur op school zitten. 
Na school nog genoeg energie voor allerlei leuke dingen. 
En niet op tijd naar bed hoeven omdat je anders te moe wordt. 
Maar helaas, de werkelijkheid is anders. 
We moeten het doen met een beperkte hoeveelheid energie. 
Help ons om daar rekening mee te houden, en er goed mee om te 
gaan. 
Uit: Oase magazine, jaargang 10, nummer 4 
 

Van de jeugdraad 
Music Moves… 
Op 23 juni wordt er in de Emmakerk een VPG-jeugddienst 
georganiseerd. We houden deze keer de jeugddienst op een 
zaterdagavond, zodat ook mensen uit Ebenezerchurch en de Fortkerk 
kunnen komen. We willen ook de andere kerken die bij de VPCO zijn 
aangesloten uitnodigen. We zullen veel zingen en het thema muziek zal 
uitgebreid aan de orde komen. De dienst begint om 19:30 uur en zal 
worden afgesloten met een hapje en een drankje. Op de zaterdagen 2, 

9 en 16 juni komen de jongeren bij elkaar om de liederen in te 
oefenen, van 16:00 tot 17:00 uur in de Emmakerk. Zij zullen hiervoor 
nog een uitnodiging krijgen. Met elkaar willen we er een leuke sing-in 
dienst van maken. Wees welkom!  
Hartelijke groet, 
Ds. Marielle Berends – van Waardenberg 

Jeugdhoek 

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 
 
Iliana Schotborgh       tel: 518 7364 

 
Adres: Seroe Bottelier 29 
mariellevanwaardenberg@gmail.com 
 
faridadcgomez@hotmail.com 
 
lsampson5719@gmail.com 
 
Iliana.schotborgh@gmail.com 

Linzensoep 
Esau verkocht Jakob zijn deel van de erfenis voor een kom linzensoep. 
Maak zelf ook linzensoep! 
Je hebt nodig (voor zes personen) 

- 1 gesnipperde ui 

- 1 eetlepel olijfolie 

- ½ theelepel komijnpoeder 

- ½ theelepel korianderpoeder 

- 2 teentjes knoflook, fijngehakt 

- 1 liter runder- of groentebouillon  

- 250 gram oranje linzen 

- 250 gram spinazie 

- zout 

Bak in een ruime pan de gesnipperde ui met de komijn en koriander in 
de olijfolie. Laat op het laatst de knoflook even meebakken. Voeg de 
linzen en de bouillon toe. Breng de soep aan de kook en laat het 
geheel 25 tot 35 minuten zachtjes koken tot de linzen gaar zijn. De 
spinazie kun je tien minuten voor het eten toevoegen. Voeg zout toe 
naar smaak.  
 
Wat hoort bij wie? 
Wat hoort bij Jakob en wat hoort bij Esau? In Genesis 25 en 26 vind je 
de antwoorden.  
Je hebt nodig: een vel papier en een pen.  
Schrijf op het vel papier links bovenaan ‘Jakob’ en rechts ‘Esau’. Schrijf 
dan links de dingen op die bij Jakob horen, en rechts de dingen die bij 
Esau horen. Schrijf de dingen die bij elkaar horen naast elkaar 
(bijvoorbeeld: Israëlieten- Edomieten). 

1.Israëlieten – 2. Graag buiten – 3. Hij zal de baas zijn over zijn broers – 4. 

Isaak – 5. Zijn broer zal de baas zijn over hem – 6. Edomieten – 7. Zijn huid 

was glad – 8. Er zal veel regen op zijn akkers vallen – 9. Rebekka – 10. Waar 

hij woont, zal niets groeien – 11. Graag dicht bij huis – 12. Zijn huid was 

bedekt met haren. 
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Oplossing: Wat hoort bij wie? 
1+6, 11+2, 3+5, 9+4, 7+12, 8+10. 

 
The poster asking daily prayers Photo: NCCK 

23 April 2018 

In preparation for a 27 April summit between North and 
South Korea - the first in more than a decade - the National 

Council of Churches in Korea (NCCK) is calling on Christians 

around the world to pray for a successful outcome. 

The NCCK is asking people to say a prayer for peace every day at 
noon for one minute until the day of the summit. Then, between 23-27 
April, the NCCK is inviting partners to hold one special prayer service. 
On the day of the summit, the NCCK is asking partners who are 
physically able to dedicate either breakfast or lunch as a fasting prayer. 
The NCCK Reunification Committee will visit Imjingak Reunification 

Observatory near the border with North Korea to mark the day. 

On 29 April, the Sunday after the summit, the NCCK is asking its 
member churches to hold a special offering for peace and inter-Korean 

exchange projects. 

On 19 April, the NCCK held an ecumenical worship for peace on the 
Korean Peninsula at Yeondong Presbyterian Church in Seoul, where an 

estimated 400 people attended. 

Suggested prayer for peace: 

“ Lo r d ,  t h r ou gh  t h e  No r t h - S ou t h  s umm i t  mee t i n g s , 
L e t  t h e r e  b e  a  p e a c e  s e t t l e m e n t , 
And please help us to realize lively civilian exchanges between South and 

North. 

L o r d ,  t h r o u g h  t h e  No r t h - S o u t h  s umm i t  me e t i n g s , 
B r i n g  r e c o n c i l i a t i o n  a n d  p e a c e  t o  t h i s  l a n d , 

And please open up an era of peaceful coexistence on the Korean peninsula. 

L o r d ,  t h r o u g h  p e a c e  o n  t h e  K o r e a n  p e n i n s u l a , 

Help us to realize peace all over this world. 

In the name of Jesus Christ we pray, amen.” 

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 

WCC joins call for prayer for  
peace on Korean Peninsula  

Week of Prayer for Christian Unity 

 

At least once a year, Christians are reminded of Jesus’ prayer for his 
disciples that “they may be one so that the world may believe” (see 
John 17.21). Hearts are touched and Christians come together to pray 
for their unity. Congregations and parishes all over the world exchange 
preachers or arrange special ecumenical celebrations and prayer 
services. The event that touches off this special experience is the 

Week of Prayer for Christian Unity. 

Traditionally the week of prayer is celebrated between 18-25 January, 
between the feasts of St Peter and St Paul. In the southern hemisphere, 
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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 diaconie 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 

where January is a vacation time, churches often find other days to 
celebrate it, for example around Pentecost, which is also a symbolic 

date for unity. 

The theme for the week of prayer in 2018, "Your right hand, O Lord, 
glorious in power" is inspired by Exodus 15:6. The resources for the 
week have been prepared by members of different churches in the 

Caribbean. 

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 

Photo exhibition on water justice 
in Latin America opens 

 
23 April 2018 
To commemorate Earth Day, observed on 22 April, a photo 
exhibition portraying the need for water justice in Latin 
America will open on 23 April in the Ecumenical Center, in 
Geneva. The work of photographer Sean Hawkey, in 
collaboration with the World Council of Churches (WCC) 
Ecumenical Water Network, will be featured in the 
exhibition, entitled “The blood flows and the rivers run dry.” 

Hawkey went to Latin America, one of the water-rich regions in the 
world, in search of the real story of water, as the region is also facing a 
dire challenge from the impact of climate change. Peasants and 
subsistence farming communities are facing prolonged drought, erratic 
rainfall and loss of crops, while sporadic severe floods cause soil 
erosion and other damage. 
Rampant mining, both legal and illegal, is making life even more difficult 
for some communities. To silence critics and opposition, the “mining 
mafia” have disappeared several leaders of these communities. This 
tragic situation inspired the title of the exhibition. 
The WCC has chosen Latin America as a focus region for 2018 for its 
Pilgrimage of Justice and Peace. 
The exhibition runs through 2 May and is part of the commemorations 
on the 70th anniversary of the World Council of Churches. 

Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org) 


