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Bo ta Salbá?!

1
Si bo NO sa, òf bo ta duda, bo NO ta salbá.
Bo NO ta salbá
Si bo ta bai iglesia regularmente
Si bo ta lesa Beibel tur dia
Si bo bira miembro di un iglesia
Si bo ta depositá pisá den ofrenda
Si bo ta un funshonario haltu
Pasó bo ta un pastor
E kosnan aki NO ta salbabo!
Bo ta salbá ora bo aseptá Kristu Hesus komo bo
Salbador personal i a
base di esei sigui Su
instrukshon:
Stima Dios
Stima bo próhimo
Ora bo ta salbá, bo ta
hasi e kosnan menshoná mas ariba, pa
Kristu, ku Kristu, dor
di Kristu.
Den Mateo 7:21 nos
por lesa: “No ta tur
hende ku bisaMi :
‘Señor, Señor, lo
drenta reino di shelu,
ma esun ku kumpli ku
boluntat di mi Tata
den shelu’. Sigui lesa
versíkulo 23 i 24.
Den Huan 3:3-6, nos
por lesa ku Nikodemo, ku tabata un
hòmber studiá, no a
komprondé ora Hesus a bis’é: ‘niun hende no por
mira reino di Dios, si e no nase di nobo’.
Un señora ta sali na estado, despues e feto ta krese,
despues e yu ta nase. (kurpa)
Un hende mester aseptá Kristu, krese den Kristu,
despues nase di nobo. (spiritualmente)
Drenta reino di Dios ta nifiká: Bida Eterno !
Bo no mester SPERA di haña Bida Eterno. Bo mester ta SIGUR ku bo a hañ’é.
Lesa Huan 5:1-14. Lesa Huan 8:3-11. Hesus a bisa :
‘Bai i no sigui den piká’.

Esaki ta posibel? Si, pasó Hesus a bisé. Hesus no por
gaña, pues ta bèrdat.
Ta ridíkulo si nos haña salbashon, bai kometé pika
atrobe, haña salbashon, kometé piká atrobe.
Pakiko nos a haña salbashon antó ? Salbashon di kiko ? Di piká, tòg !
Nos tin ku bira Ex-pekador, pasó nos a aseptá
Kristu!
Komo Ex-pekador, nos ta bini huntu pa selebrá ku
nos a yuda mas hende bira Ex-pekador, pasó nan a
aseptá Kristu komo nan Salbador. Nos lo sigui krese
den nos fe i bira mas
fuerte.
Lesa Revelashon 3:20.
Hesus ta bisa: ‘Tende,
Mi ta pará na porta i
Mi ta bati. Ora un
hende tende mi stem i
habri porta, lo Mi
drenta serka dje i nos
lo sinta kome huntu.
Esun ku triunfá, lo Mi
pone sinta banda di Mi
riba Mi trono, manera
Mi mes a triunfá’.
Nos lo tende: ‘Bon
hasí Bo ta un kriá bon
i fiel, … drenta, bin
kompartí mi legría’.
Mat 25:21/23.
Si bo no a hasi’é ainda,
hinka rudia AWE mes
i bisa: ‘Kristu salbami’.
Su kontesta lo ta: ‘Bai
i no peka mas’. Tur hende lo rekonosé nos pa nos
amor.
Loke ta mas importante den nos bida: ta pa nos ta
SALBÁ.
Niun hende no mester puntrabo si bo ta salbá. Abo
lo sa i tur hende lo mester ripará.
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MEDITATION
Theme: Lift Them Up Scripture passage: Luke 10: 23-37
The Parable of the Good Samaritan speaks of three basic attitudes to
life.
1. The First Attitude is: BEAT THEM UP.
In the Parable, a Jewish man was travelling from Jerusalem to Jericho
when robbers attacked, and robbed him, leaving him almost dead. In
those days, the route from Jerusalem to Jericho was a dangerous one.
Bandits hid in that rocky and mountainous area, where they were able
to surprise people and attack them. Jesus may have used that route in
his story but above all, I think, Jesus wanted to convey a message to a
teacher of the law, who may have been trying to trap Jesus by asking
him what he must do to receive eternal life. Jesus referred him to
scripture. What does the scriptures teach? He replied that to love God
and neighbour as oneself are the main commandments. Jesus gave him
the thumps up, as it were. You are right. Do this and you will live. The
teacher of the law had a follow-up question: But who is my neighbour?
Jesus then related to him the parable , that has come to be known as
the Parable of the Good Samaritan.
Let’s get back to the lessons of this parable. First, the attitude of BEAT
THEM UP. Is that not the attitude that some people display in the
world? Are there not people, who would do anything, including violence, to get what they want? But violence can be non-physical as well.
It can be oppressing and exploiting others, making life very difficult for
others and even placing obstacles to their progress and success.
2. The Second attitude is: PASS THEM BY.
Are there not people , who may do no harm physically to others or
oppress them but may be indifferent to human need and the plight of
others. Like the Priest and the Levite in the story - they pass by on the
other side. The priest and the levite had their reasons for not bothering with the wounded man. It may be that they were scared stiff owing
to the dangerous area in which they were travelling. There may be other reasons too. Priests were Levites belonging to Aaron’s ( Moses’
brother) family but Levites were not necessarily priests in the pastexilic period; but were given certain duties to perform in the Temple.
The priest would have become ritually unclean by simply touching the
victim. The Levite by doing so, would not only have become “unclean”
but would not have been able to carry out his duties in the temple for
some time, until his turn may have come again. That could have been a
relative long time. Whatever the reason(s), they both passed by on the
other side.
Are there not people in the world, who seem to be indifferent , ignoring human need and suffering? It may be an attitude that says: It’s none
of my business. Or they are afraid to get involved for they aren’t sure
what the consequences to them may turn out to be. And so they “play
it safe” by keeping themselves away and indifferent to the problem.
3. The Third attitude is: LIFT THEM UP.
The third attitude is that of lifting people up -helping them physically
and otherwise. that is what the “ Good Samaritan” in the parable did.
He literally lifted the man up, put the victim on his donkey, took him
to an Inn ( motel) , and paid for his care and restoration. It is interesting that Jesus said that it was the Samaritan who helped. The Jews and
the Samaritans were not on friendly terms. There was a saying that
Jews and Samaritans had no dealings with one another. Jesus, most
probably, wanted to show that we should help not only those who are
our “kith and kin” or those who live next door or near to us but we
are to help anyone in need, even those who may be considered our
enemies. Because of the relationship between Jew and Samaritan at that
time, none of them may have least expected the other to help them, if
in need. The teacher of the law got a lesson on what it means to love
God and others as ourselves, on what it means to be a true neighbor,
on what it means to break down barriers of tribalism and traditions of
one kind or another.

Jesus practiced what he preached, e.g. in his meeting with a Samaritan
woman at the well Sychar ( Gospel of Luke 4). He broke several barriers. He was a Jew, she a Samaritan. He was a Rabbi (Teacher), she a
non-rabbi, he was male and she was female. Jesus broke barriers that
kept people from relating to others in a Godly and humane way. The
Sabbath was made for human beings, not human beings for the Sabbath, he once said. Jesus put things in perspective. Rooted and grounded in God’s love, we can reach out to others.
Will the human race get to Planet Mars one day? Even if this happens, a
vital question will still be -How are we going to relate to one another?
Moral and spiritual values will still be relevant.
Submitted by: Rev. Dr. Neville L. Smith
Note: Reverend Smith served as the first Pastor of the Ebenezer Church and
the second United Protestant Church (VPG) minister, ( 1978-1988) in 350
years, who was born in the Netherlands Antilles, and his late spouse Rev.
Joan V. Smith was the first Diaconal (woman) minister recognized by the
United Protestant Church (VPG), and served in Ebenezer Church (in preaching) from 1981-1984. Reverend Smith is a retired minister of the United
Church of Canada .

Redactioneel
U leest nu het dubbelnummer van VPG-nieuws. Het betreft hier de
maanden juli en augustus. Het bevat weer veel informatie over ons
kerkelijk leven. U kunt het hoofdartikel lezen van de hand van br.
D’arcy Lopes. Het gaat over de vraag “Bent u gered?” De meditatie is
van de hand van ds. Neville Smith, oud-predikant van de Ebenezer
church. Zij heeft als titel “Lift Them Up” naar aanleiding van Lk. 10:2337. Verder zijn er bijdragen van de voorzitter van de Centrale
Kerkenraad, de beroepingscommissie en de jeugdpredikant. Natuurlijk
treft u ook de berichten uit de wijkkerken aan. In de wijken vindt de
kern van onze kerkelijke activiteiten plaats. Als drie wijken vormen we
samen de ene gemeente. “Eenheid in verscheidenheid en
verscheidenheid in eenheid” wordt er vaak gezegd. Dat kunt u ook
gewaarworden in de wijkberichten. We zijn
een veelkleurige
gemeente en daar zijn we trots op. Zo mogen we elkaar ondersteunen
en respecteren.
Last but not least zijn er enkele actuele artikelen vanuit de Wereldraad
van Kerken. Het eerste artikel gaat over zeventig jaar oecumene in de
Wereldraad van Kerken. Uit liefde mogen we de andere gelovige
zoeken. Het tweede artikel gaat over de oecumenische diakonia. Hoe
kunnen wij als kerken samenwerken in onze diaconale opdracht? Het
derde artikel tenslotte gaat over economische rechtvaardigheid in deze
wereld. We leven in een wereld waarin er grote verschillen zijn tussen
arm en rijk. Er is veel onrecht. Zo mogen we meeleven met de
wereldkerk.
Ik wens u veel leesplezier.
Namens de redactie,
Ds. Hans Végh.
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VPG Nieuws (News) via Email
Wij bieden u de gelegenheid om VPGNieuws in kleur via e-mail te ontvangen.
Op deze manier kunnen we flink besparen op de maandelijkse kosten van NAf
2000,—.
Bent u geïnteresseerd om VPG-Nieuws
elektronisch te ontvangen, meldt u dan
aan door het zenden van een e-mail met
uw naam en huidig postadres naar de
redactie via e-mail adres:
vpgnews@gmail.com En u ontvangt uw
VPG-Nieuws in kleur.

For those of you who are interested we
are offering the possibility to have VPGNews in colour, sent to you by e-mail.
This way we can save on our costs of
about NAf 2,000.00 per month.
If you are interested in receiving VPGNews by e-mail, please subscribe by
sending a mail to the editorial staff, email address:
vpgnews@gmail.com And you will receive your next VPG-News in colour.
Please also include your name and street
address.

Collectes
De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst
is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maaltijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltijden (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme
broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar
het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld onder de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering
van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen
door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de
collecte.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij.
De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hierbij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz.
De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de
maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de
laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd
voor de Stichting Behoud Fortkerk.
Eén keer per maand voor een andere instelling of doel:

Zondag 15 juli 2018
Obed Anthony Scholarship
Zondag 19 augustus 2018
Fundashon Gideon

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 Kirchner-ten Holt
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 200 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

22 augustus 2018, 12.00
uur
Verschijningsdatum: 2 september
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

Juli 2018
zo. 1
ma. 2
di. 3
wo. 4
do. 5
vr. 6
za. 7
zo. 8
ma. 9
di. 10
wo. 11
do. 12
vr. 13
za.14
zo. 15
ma. 16
di. 17
wo. 18
do. 19
vr. 20
za.21
zo. 22
ma.23
di. 24
wo. 25
do. 26
vr. 27
za.28
zo. 29
ma. 30
di. 31

Psalmen / Salmonan / Psalms
Habakuk / Habakuk / Habakkuk
Habakuk / Habakuk / Habakkuk
Habakuk / Habakuk / Habakkuk
2 Samuel / Samuel / Samuel
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
Markus / Marko / Mark
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Samuel / Samuel / Samuel
2 Samuel / Samuel / Samuel
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Psalmen / Salmonan / Psalms
Markus / Marko / Mark
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
Johannes / Huan / John
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
2 Corinthiers / 2 Korint. / 2 Corint
Markus / Marko / Mark
Johannes / Huan / John
2 Samuel / Samuel / Samuel
2 Samuel / Samuel / Samuel
Psalmen / Salmonan / Psalms
2 Samuel / Samuel / Samuel
Markus / Marko / Mark

85:1-13
1:1-17
2:1-20
3:1-19
5:1-13
48:1-14
12:1-21
6:1-13
7:2-6
8:1-24
9:1-15
10:1-17
11:1-15
11:16-33
6:1-23
7:1-17
89:1-18
89:19-37
89:38-52
6:30-56
5:11-21
20:1-18
1:1-24
2:1-17
10:35-45
6:1-21
11:1-13
11:14-27
14:1-7
12:15b-31
5:1-20

Augustus 2018
wo. 1
do. 2
vr. 3
za. 4
zo. 5
ma. 6
di. 7
wo. 8
do. 9
vr. 10
za.11
zo. 12
ma. 13
di. 14
wo. 15
do. 16
vr. 17
za. 18
zo. 19
ma. 20
di. 21
wo. 22
do. 23
vr. 24
za. 25
zo. 26
ma. 27
di. 28
wo. 29
do. 30
vr. 31

Johannes / Huan / John
Ester / Ester / Ester
Ester / Ester / Ester
Ester / Ester / Ester
Ester / Ester / Ester
2 Petrus / 2 Pedro / 2 Peter
2 Petrus / 2 Pedro / 2 Peter
2 Petrus / 2 Pedro / 2 Peter
2 Samuel / Samuel / Samuel
2 Samuel / Samuel / Samuel
Jesaja / Isaías / Isaias
Johannes / Huan / John
Ester / Ester / Ester
Ester / Ester / Ester
Galaten / Galatanan / Galatians
Efeziërs / Esfesionan / Esfesians
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings
Psalmen / Salmonan / Psalms
Efeziërs / Esfesionan / Esfesians
Lukas / Lukas / Luke
Johannes / Huan / John
Johannes / Huan / John
Ester / Ester / Ester
Ester / Ester / Ester
Markus / Marko / Mark
Jacobus / Hakobo / James
Jacobus / Hakobo / James

6:22-40
1:1-22
2:1-23
3:1-15
4:1-17
1:1-21
2:1-22
3:1-18
18:1-18
18:19-19:8a
54:1-17
6:41-59
5:1-14
6:1-7:10
4:1-20
5:1-21
1:1-21
1:22-42
1:43-2:12
3::1-15
8::1-21
84:1-12
6:10-24
22:14-30
6:60-7:9
7:10-31
8:1-17
9:1:19
6:14-29
1:1-11
2:13-27
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Adverteren
De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50
woorden is NAf 15,00 per maand.
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.
Email: vpgnews@gmail.com

Kerkdiensten
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld

EbenezerChurch
Oranjestraat 111
01-07
08-07
15-07
22-07
29-07
05-08
12-08
19-08
26-08

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

02-09

Rev. L. Warren (HC)
LP Bro. D’arcy Lopes
Men’s Fellowship
LP Bro. Hanco de Lijster
Young Adults Group
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
(HC)
LP Sis. Yvonne Isidora-Gumbs
New Generation & Watermelon Groups
VPG Joint Service at Oleander for
Diacony Sunday
Rev. L. Warren (HC)

Fortkerk
Fort Amsterdam
01-07
08-07
15-07
22-07
29-07
01-08
05-08
12-08
15-08
19-08
26-08
02-09

ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen
ds. L.P.J. van Bruggen
Middaggebed 12:30-13:00 uur
ds. L.P.J. van Bruggen
br. Hanco de Lijster
Middaggebed 12:30-13:00 uur
ds. L.P.J. van Bruggen
Diaconiezondag in de Oleander
ds. L.P.J. van Bruggen

Emmakerk
Schottegatweg Noord 67

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 contact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant.
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local
board-members or your pastor.
Doopbediening
Ebenezer Church
To be arranged with pastor
Fortkerk en Emmakerk
Na overleg vast te stellen
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend;
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk.
Rouw– en trouwdiensten
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de dominee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst
leidt en waar deze zal plaatsvinden.
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten.

01-07
08-07
15-07
22-07
29-07
05-08
12-08
19-08
26-08
02-09

ds. H. Végh
ds. H. Végh
Br. D’arcy Lopes
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. H. Végh
ds. Jan Jonkman
ds. H. Végh
Diaconiezondag in de Oleander
ds. H. Végh

Radio Semiya 98.5 FM
Christelijk radiostation elke zaterdag
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org
07-07 br. Hanco de Lijster
14-07 rev. Leander Warren
21-07 ds. Peter van Bruggen
28-07 br. Hanco de Lijster
04-08 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg
11-08 br. D’arcy Lopes
18-08 br. Hanco de Lijster
25-08 rev. Leander Warren
Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen?
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties?
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Canacom (Part 2)
FUNDRAISING – BAZAAR – ROMMELMARKT – FLEA MARKET
Dear All,
I greet you in the name of Jesus.
In our monthly bulletin, the VPG Nieuws-News-Noticia of June, we
informed you that the CANACOM Council Meeting will be this year in
Curaçao and that our Church the VPG/UPCC has the honor to host
this meeting that will take place from September 27th – October 4th.
As a good host the VPG/UPCC, as one of the Member Churches of
CANACOM, 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 additional expenses.
It is with pleasure that I hereby remind you of the upcoming joint fundraising event, organized by the three Congregation Churches of the
VPG/UPCC, that 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.
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15 June 2018
In his report to the gathered members of the World Council of
Churches (WCC) Central Committee, its general secretary, Rev. Dr
Olav Fykse Tveit, offered both affirmation and challenge to the member churches and their representatives.
Wide-ranging and theologically rich, the report reflected on the 70year odyssey of the WCC in pilgrimage terms as “the ecumenical
movement of love.”
Citing the radically transformed relationships among churches and confessions achieved in 70 years of ecumenical interchange, Tveit pressed
home the successful if imperfect fellowship that is the WCC.
“We have seen more clearly what unites us. We have costly experiences of truth and reconciliation processes to share. We have gradually become able to understand one another better and respectfully deal
with our differences. Even deep divisions based on theological convictions and historical developments can be bridged. We have learned a
lot about living together with our diversity. We have become mutually
accountable to one another and to our common calling and mission.”
Neither an historical overview nor a list of programmatic activities, the
general secretary’s report probed the theological core of the living
Christian fellowship that is the WCC and drew vital connections between the historic ecumenical quest for unity and the search for justice
and peace.
Along with the moderator’s address, Tveit’s report opens a weeklong
meeting of the WCC’s governing body, charged with monitoring and
evaluating the WCC’s programmes and progress, midway to the next
assembly, choosing the theme and venue of the 11th Assembly, observing the anniversary, addressing public issues and charting the future of
the organization.

*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 the
members of the Local Planning Committee (LPC) who 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 of CANACOM).

Among its duties will be appointing a search committee for the next
general secretary, as Tveit announced that he will not stand for a third
five-year term when his second term is completed at the end of
2019. “After prayers and a long time for reflection, my conclusion is
that I am not ready to say yes to a third five-year term,” he said, while
affirming his “deep gratitude for the privilege of serving in this ministry.”

Peace and Love be with you.

Tveit’s presentation also placed the Pilgrimage of Justice and Peace
within that larger movement of love. “We have developed this concept
of the Pilgrimage of Justice and Peace to become the overall perspective in everything we do, and we see that this motif of pilgrimage translates as openness; as willingness to be present in the lives of others as
accompaniment, listening and acting in solidarity; as readiness for
change and transformation of the surroundings and ourselves.”

Farida Da Costa Gomez
June 20 th, 2018

Tveit honours 70 years of “the
ecumenical movement of love”

Whether in personal, social, ecclesial, or international settings,
in diakonia and peacemaking, Tveit argued, the ecumenical movement
of love is more relevant than ever, especially in service to human dignity.
“There are strong powers undermining the need to see one another as
participants in the one humanity, seeking our common good and our
common interests,” he said. “There needs to be somebody and something that represents a counter-power of unity, justice and peace and
that expresses nonpartisan, universal love.”
Affirming this “better way,” Tveit concluded, “I think it is proper to
have a 70th anniversary in thanksgiving for the World Council of
Churches as an instrument for the ecumenical movement of love.”
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Ebenezer Church
Local Board Team
Ebenezer Church
Wijk 1
Phone: 465 3121
Minister
Rev. L. Warren
465 7061 res
Bramendiweg 100
661 7668 cel
LeanderWarren@yahoo.com

Elders:
Bro. D. Nisbeth
(Chair)
Bro. D. Martina

Local Preachers in VPG Service:
Bro. D. Lopes 465 3207 res
Sis. Y. Isidora 767 3769 res

Sis. K. Martina
Sis. M. Mathew
(Secretary)

Bank nr: 330028508

520 3015
733 1628
563 0557
512 4867
737 0661

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

524 7036
666 6004
461 0949 res
511 8405

465 4010 res
518 5468

Ebenezer Community News and Church Activities
Rev. Leander Warren
Ebenezer In Midyear Reflection:
At the half way juncture of this year’s mission focus and goals, as set
out in our year programme, Ebenezer has a sense of reasonable
satisfaction concerning the progress made thus far. However, we
recognize that there are some short- comings that give us concern,
and for which we continue to seek for ways to address.
Worship Services and Special Services: Both in terms of spiritual fervor
and attendance, the regular Holy Communion, Praise and Worship and
Bible Study services continue to have reasonably good impact as both
members and visitors attest. Much the same can be said for the special
services such as Mother’s and Father’s day, Pentecost Day, Ash
Wednesday and to a lesser extent Ascension Day. The encouraging
trend observed is resulting in both spiritual and numerical growth
albeit rather incrementally.
Fund Raising: Our financial resource garnering activities, namely -Fish
Fry and Island Rally held to this juncture, have been successful and have
performed to our expectation. Our hope is that those yet to be
undertaken would deliver in like manner. For the support given by
everybody we are very grateful.
Church Auxiliaries: Our Church auxiliaries namely – the Men’s
Fellowship, Women’s Group, Victoria Club, New Generation and
Watermelon groups continue to function satisfactorily, and through
their programme activities help to ensure the execution of the
overarching Church programme. The Miss Lee Foundation, the
Church’s community outreach arm, continues to soldier on in spite of
the challenge of lack of adequate financial resources. The Miss Lee
Foundation along with its provision of skills to enable human capacity
enhancement, is now providing facilitation for a neighbourhood
conversation concerning the safety and security of the neighbourhood.
The continuing shortcomings alluded to afore, concerns involving
youth and children more fully and meaningfully in the life and mission
activities of the Church. Ebenezer continues to look for ways of
addressing this challenge in order to find a positive outcome.
Up to this point in the year, Ebenezer has had to bid farewell to a few
of its members
Ecumenical Relationship: At Ebenezer we continue to cultivate
ecumenical relationships, although to be quite candid not with the
enthusiasm as in past years. We trust that we might be able to add
some spark to the ecumenical compact in order to restore it to the
vigorous level of functioning as in past years.

office. Both Halls have been air- conditioned.
Up to this point in the year, Ebenezer has had to bid farewell to a few
of our members who have passed away – Misel Timm, Eric Arrindell,
Bernadette Showe and quite recently Martha End. We trust they have
God’s peace and rest and their families God’s comforting grace.
As we read this edition of VPG News, Ebenezer will be celebrating
Curaçao Flag Day and will be holding our annual Bazaar and Food Sale.
We hope you can, and encourage you to join us in this activity.
As a Church family, Ebenezer gives thanks and praise to God for what
has been accomplished thus far this year, and trusts for his continuing
guidance over the remaining period in the year. For the support
received from both members and friends we express our sincere
appreciation.

Physical Enhancement: During the course of the year to this point,
Ebenezer has been doing physical upgrading to the Church building. In
fact an addition, named the Ethlyn Balborda Hall, was made to the
Wesley Hall and now serves as the Board Executive and the Pastor’s

We therefore join with our Pastor Rev. Leander Warren, and the
entire Ebenezer community and so many others in offering our sincere
and deepest sympathy to her husband Leendert End all her children
with their respective families; her step children, grandchildren, her
Sisters and brothers, cousins, nieces, nephews, other relatives, Friends

For the months of July and August we share with you some of our
programme activities as follows:
Church Bazaar and Food Sale…………….Monday July 2
Vacation Bible School……………………..Monday 9 – Friday 13 July
Worship Service of Praise……………...…Sunday July 22 by Bro. H. de
Lijster
Worship Service of Praise……………...…Sunday July 29 by Young
Adults group
Worship Service of Holy Communion……Sunday August 5 by Ds. M.
Berends
Church Board Meeting…………………….Tuesday August 21
Visit to Sick & Shut-in Members…………...Wednesday August 22
Diaconie Day Service………………………Sunday August 26
Bible Study & Prayer Meeting…………...…Wednesday 15, 22, 29
Soup Kitchen…………………………….....Thursday 23, 30

IN MEMORIAM
Sister Martha Victoria End nee Arundel
June 18th 2018.
‘’Great and merciful is our God. He who believes in Him shall
never die and with Him shall walk an everlasting life’’.
Goodbye can be the saddest word, and often it is not a word we are
prepared for.
But at a time like this, words that would make a difference are few.
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and acquaintances too numerous to mention, Neighbours, The
Ebenezer Women's Group and the Victoria Club.

WCC explores ecumenical
diakonia as way towards
renewed unity 16 June 2018

May the prayers of all people who love you bring solace to your soul.
Sister Martha End was a prominent member of the Ebenezer United
Protestant Church and worshipped here at Ebenezer during the time
she enjoyed good health. It is here we knew her growing up as a
youngster and where she was formed as the person we all knew for
many years.
She was a very active and dedicated member who always radiated
positivity.
In this commemorative and commitment of sung and unsung faithful
servant, Sister End served in the different auxiliaries of the Ebenezer
Church as Sunday school teacher, a youth leader, leader of the
watermelon group, president of the Ebenezer Women’s Group,
president of the Victoria Club, very much involved in the soup kitchen,
member of the choir, visited the sick and shut ins with our Pastor. Her
last assignment was that of Sexton of the Church.
For the past years she was unable to attend Church service due to ill
health. For that purpose she received visits from the Church Prayer
Group on a regular basis.
She was furthermore known to be as someone with a correct, serious
and quiet character, a lovely and hard working person who embodied
all the attributes of a perfect wife and mom. She was caring, thoughtful,
hard working, generous and compassionate, a highly disciplined woman
of great strength, wisdom, love, honest, and most importantly a
woman of God.
We are therefore very thankful for the contribution Sister End made
during the time being active here at the Ebenezer Church.
We are blessed to have known a person of exemplary deeds. Now in
the time of death, your sorrow we share.
No one can replace a mother so dear. Throughout her life, she has
fought every trial and fear. Now that she is gone, you all sob in tears.
Grieve not her children, for above she is watching with angels her
peers.
Truly, life will not be the same without her, but may you keep moving
on thinking that it is what she wants of you to do.

“The invitation to a Pilgrimage of Justice and Peace has presented a
new opportunity for reorienting our understanding of diakonia, and to
join together ecumenically in our diaconal work,” said Rev. Dr Kjell
Nordstokke, speaking to the World Council of Churches (WCC) central committee on 16 June.
As the chief governing body of the WCC is currently gathered in Geneva, Nordstokke presented the joint WCC, Lutheran World Federation and ACT Alliance document, “Called to Transformative Action,
Ecumenical Diakonia”.
Nordstokke emphasized the central role that diakonia plays for churches’ understanding “both of who we are, and what we do”.
“The point of this document,” said Nordstokke, is to hold together the
two aspects of diakonia as based both on Biblical, theological principles,
and on how churches are engaged in action”.
“We stress in this document how ecumenical diakonia can combine
faith and rights-based action, claiming that there is no contradiction
between the two. Instead, they mutually affirm each other,” Nordstokke added.
Speaking from the perspective of a diaconal agency, the ACT Alliance
Vervolg op pagina 8

Margarita Elisah Hodge

In closing may we suggest the following to you the family? Do not
mourn, don't be sad. She wouldn't have wanted that, in good times:
remember her laughter, remember her smile, remember her happily
and remember her often. Now that is how she would want you all to
feel.
In conclusion we hereby offer a short poem by Anon:
Life is but a stopping place,
A pause in what’s to be,
A resting place along the road, to sweet eternity
We all have different journeys,
Different paths along the way,
We all were meant to learn some things,
But never meant to stay…
Our destination is a place, for greater than we know.
For some the journey is slow.
And when the journey finally ends, we’ll claim a great reward, and
find an everlasting peace, together with the Lord.
Sister Martha rest in Peace!
Sister Martha passed away on June 9th 2018 at the hospital and was laid
to rest on June 19th 2018.
The Board of the Ebenezer United Protestant Church.
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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
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Fortkerk
Fortkerk
Wijk 2

Leden van de wijkkerkenraad

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

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

Stichting Behoud Fortkerk
Bankrekening MCB 26392809

461 5013
523 9851
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

Wijknieuws Fortkerk
Ds. Peter van Bruggen
Geen Kopij ontvangen van de Fortkerk

Beroepingscommissie VPG
Activiteitencommissie Emmakerk
Aankomende activiteiten:
7 – 10 juli 2018 : Jeugdweekend ‘Samen Actief Geloven’ te Lagun inclusief gezellige gemeentezondag voor jong en oud.
De ‘long weekend’ begint voor de jongelui op zaterdag 7 juli. Op die
ochtend zullen we ’s morgens in de Emmakerk ons deel voor de dienst
voorbereiden. Daarna gaan we in de namiddag naar het weekendhuis
te Lagun waar we, zoals de voorgaande jaren op een creatieve manier,
bezig zullen zijn met ons geloof, sport en spel en vooral volop genieten
van het zwemmen in de zee achter het weekendhuis.
Op zondag, 8 juli is er om 10:00 uur een dienst voor jong en oud onder het prieel in de tuin van het weekendhuis. Daarna is het gezellig
toeven tot in de late namiddag. De Emmakerk is op deze zondag gesloten.
Het is vrijwel zeker dat de ‘weekendgangers’ dinsdag 10 juli in de namiddag met een heel blij gevoel naar huis zullen teruggaan.
*Note: Als u /jij geen vervoer hebt, dan kunt u /jij dat doorgeven aan
br. Hanco de Lijster en mijn persoon, zr. Farida Da Costa Gomez

De afgelopen periode heeft de beroepingscommissie in samenspraak met
de drie wijkkerkenraden en de jeugdraad de profielschetsen van de drie
wijkpredikanten opgesteld. Ook is er een advertentie samengesteld in
zowel het Nederlands als het Engels. In zowel lokale als internationale
media zijn deze inmiddels, zowel online als via de traditionele media, gepubliceerd. Ook zijn deze advertenties verspreid via ons huidige netwerk
bestaande uit o.a. organisaties als CANACOM en WCC.
Mocht u echter nog kandidaten hebben of kennen voor deze vacatures
dan stellen wij het erg op prijs als u deze zou willen doorgeven.
Krijnie Wout, scriba beroepingscommissie
Olaf Mulder, voorzitter beroepingscommissie
Vervolg van pagina 7
general secretary Rudelmar Bueno de Faria spoke on the crisis of values
currently visible in many societies around the world.
“Looking ahead, we have a new moment for ecumenical diakonia, not
only because the WCC and ACT need to coordinate our actions on
global processes like the Sustainable Development Goals (SDGs), but
because we as ACT need to live out our Christian values, and let our
identity strengthen our work,” de Faria said.
Zeroing in on SDG 3, on promoting healthy lives and wellbeing for all,
the plenary then received an address from World Health Organization
director general Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

7 september 2018: Lezing over de verschillende vormen van
Dementie Tijd: 19:00 uur ; Plaats: Emmakerk
De avond wordt geheel verzorgd door mw. Jet Thoonen, directeur van
Kas Hugenholtz en maatschappelijk werker mw. Shahaira Navarro. Een
korte film zal onderdeel zijn van de lezing en er is mogelijkheid voor
het stellen van vragen zowel in het nederlands, engels, spaans en papiaments. Gemeenteleden van Emmakerk, Ebenezer Church, Fortkerk,
familie, vrienden en kennissen worden allemaal uitgenodigd om deze
belangrijke lezing bij te wonen, die voor zowel de oudere generatie als
de jongere mensen bestemd is. Zeg het voort!

Farida Da Costa Gomez
20 juni 2018

“Health is the central and main pillar of SDGs. If you are healthy, you
can wish for anything. But if you are not healthy, you just wish for your
health,” Tedros reflected.
“Health and healing, as you know, were central to the life and work of
Jesus,” Tedros continued, “and I believe the time is right for a new memorandum of understanding to mobilize faith-based organizations (FBOs)
for universal health coverage.”
“We know that churches and other FBOs can play a vital role in promoting health services, and that they sometimes even carry a voice louder than that of governments,” Dr Tedros concluded.
WCC president for the Pacific, Rev. Dr Mele’ana Puloka brought forth
the WCC’s work on a new Global Ecumenical Health Strategy, noting
Vervolg op pagina 9
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IN MEMORIAM PAULINA JOHANNA KOOYMAN
Op 5 juni jl. is op 95-jarige leeftijd overleden Paulina Johanna
“Hannie” Kooyman.
Zr. Kooyman is op 24 mei 1923 geboren in Bolnes (Nederland).
Toen ze tien was kwam ze met haar ouders vanuit Nederland naar
Curaçao. Ze ging bij de nonnen op school in Otrobanda. Na haar
schooltijd ging ze werken bij een bank, later in de administratie van
de timmerfabriek Kooyman. In 1942 trouwde ze. Zij en haar man
kregen drie kinderen: Bas, Truus en Marcel. Ze heeft veel voor hen
en de maatschappij om haar heen mogen betekenen, zo begreep ik.
Ze was een goede moeder en ze besteedde veel aandacht aan het
gezin. Maar ze was ook actief in en voor verenigingen. Ze bood
mensen de helpende hand. Ze was actief in de Inner Wheel, de
Dierenbescherming en in het ouderenwerk. Ze genoot van haar
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Zr. Kooyman heeft afscheid moeten nemen van haar enige broer
Adri die op jonge leeftijd overleed. En later moest ze afscheid nemen
van haar man. Dat was voor haar niet gemakkelijk. Ook de laatste
jaren van haar leven waren voor haar niet gemakkelijk.
Zr. Kooyman was niet zozeer een kerkganger, maar ze geloofde wel.
Ze vertelde mij dat ze vroeger als jong meisje in een koor gezongen
heeft in de Emmakerk. En haar kinderen las ze telkens voor uit de
Bijbel. De Bijbelverhalen werden hun daardoor bekend. En als ik haar
bezocht stelde ze het op prijs als ik met haar een stukje uit de Bijbel
las en bad.
De laatste keer dat ik bij haar was, heb ik Psalm 121 gelezen – de
psalm die we ook bij het afscheid hebben gelezen. Dat afscheid was
op 7 juni jl. Er was een korte samenkomst bij haar thuis. Psalm 121 is
een pelgrimslied. Hij werd gezongen door pelgrims die op weg waren
naar Jeruzalem om God daar in de tempel te bidden en de grote
feesten te vieren. Maar de weg daarheen was gevaarlijk. Je kon
overvallen worden door rovers en wilde dieren. Daarom wendde de
psalmist zich tot God en vroeg Hem om hulp.
Zo mogen ook wij God om hulp vragen, ook op momenten van
verdriet en afscheid. Maar we mogen ook weten dat Jezus Christus
de weg heeft geopend naar het Vaderhuis door zijn lijden en sterven
aan het kruis.
Na de samenkomst hebben we definitief afscheid van zr. Kooyman
genomen op de begraafplaats Bottelier.
God trooste haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen en
de verdere familie, vrienden en kennissen.
Ds. Hans Végh.

Bericht uit Bonaire
Uit Bonaire kregen we het bericht dat ds. Paul Saraber op 3 juni a.s. verwelkomd werd in de gemeente. Hij zal de gemeente voor enkele maanden dienen als tijdelijk predikant. Velen van ons kennen ds. Saraber nog.
Hij was van 1978 tot 1983 predikant in de Emmakerk.
We wensen de protestantse gemeente van Bonaire Gods zegen op haar
weg.
H.V.
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also that the year of 2018 marks the 50th anniversary of the former
Christian Medical Commission.
“On the Pilgrimage of Justice and Peace, we need all hands on deck, to
ensure health for all, to support and advocate for the poor, and see
how we as churches can embody the healing ministry of Jesus Christ
today,” Puloka said.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)

WCC advocates for economic
justice at UN conference
01 June 2018
The World Council of Churches (WCC) participated in the United
Nations Conference on Trade and Development Civil Society
(UNCTAD) Forum held at the Palais de Nations in Geneva on 24 May
ahead of the UNCTAD board meeting on 4-12 June.
The hearing discussed new ways to tackle the crisis in multilateralism
as well as to plug financial leakages and mobilise domestic and international resources to deliver the Sustainable Development Goals (SDGs).
We cannot eschew our global and national responsibility to finance the
SDGs, said Mukhisa Kituyi, secretary-general of UNCTAD, at the
opening of the hearing.
Yet the capacity of governments – especially developing country ones –
to mobilise finance to meet the SDGs and to build resilience to climate
change is undermined by systemic tax evasion and avoidance by large
multinational corporations.
The UNCTAD estimates that governments are losing around USD 200
billion annually in tax evasion – a sum which would have been enough
to cover the costs of meeting a range of SDGs related to health, water
and nutrition, for instance.
“Churches in Zambia, Tanzania and other parts of Africa are lamenting
the fact that large swathes of their populations are mired in poverty –
confronted by the lack of clean drinking water, sanitation, public hospitals – even as multinational mining companies extract and ship out
tonnes of precious metals and minerals from their resource-rich lands
with scarcely any benefits accruing to local communities”, said Athena
Peralta, WCC programme executive for economic and ecological justice, who represented the WCC at the hearing.
“Churches recognise that taxation continues to be the most sustainable way of raising finance for long-term development undertakings and
therefore we continue to call for national and international
systems of taxation that enable the sharing of wealth, guarantee social
and economic rights and promote gender justice,” said Peralta.
As one of the civil society speakers at the hearing, Peralta reiterated
calls for the elimination of tax havens; for country-by-country reporting
of sales, profits and taxes by multinational corporations; and for innovative approaches to tackle tax competition.
Peralta also highlighted the importance of establishing a global tax body
under the aegis of the United Nations with the mandate to coordinate
and rationalise tax administrations as well as to oversee urgently need
transformations in global tax rules.
“In summary we need an international framework of fair tax rules that
serves people and planet,” she said.
Source: WCC Weekly (www.oikoumene.org)
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Emmakerk
Emmakerk
Wijk 3

Leden van de wijkkerkenraad

Wijkwerk Emmakerk MCB 23963403
Restauratierekening MCB 25260903

Ouderlingen:
Zr. H. Baank (voorz.itter)
Zr. F. Da Costa Gomez
(jeugd)
Zr. D. Schrader
(kerkvoogd)
Br. O. Mulder
(kerkvoogd)
Br. R. Buist

Diakenen:
Zr. S. Wiel

Tel. 737 3070

Predikant
Ds. H. Végh
Kaya Rankil 71, Oost Jongbloed
Tel: 737 3070 (huis/kantoor)
661 6339
E-mail: jas.vegh@gmail.com
Website: www.freewebs.com/vegh
Website Emmakerk
Www.emmakerk.webs.com

767 6920
526 1566

Zr. L. Felicia

693 2612
514 7833
767 5748

528 9530
516 4919
516 7900

Kosteres:
Zr. C. Gilmoor
Hulpprediker:
Br. H. de Lijster

668 5785
868 0775
510 4753

Wijknieuws Emmakerk
Ds. Hans Végh
In dit dubbelnummer van VPG-nieuws kijken we ver vooruit, naar de
maanden juli en augustus. Met name de maand juli is een rustige maand.
Velen hebben vakantie. De scholen zijn gesloten. De kerkelijke activiteiten staan op en laag pitje. Een ieder kan genieten van zijn of haar welverdiende rust. De scholieren die geslaagd zijn feliciteren we. Een nieuwe fase breekt aan in je leven. We leven mee met de scholieren die
gezakt zijn. Zij moeten een examen of het jaar nog een keer overdoen.
Een hele teleurstelling. God zij met onze jongeren. We wensen hun het
allerbeste voor de toekomst toe.
In de maand augustus starten langzamerhand weer de kerkelijke activiteiten. Sommige vergaderingen beginnen alweer aan het begin van die
maand. Onze Emmakerk heeft halverwege de maand haar startzondag.
Kom, zie en beleef.
Als ik dit schrijf zijn de wereldkampioenschappen voetballen aan de
gang. Er waren al veel verrassingen en waarschijnlijk zullen er nog vele
volgen. De voetballers hebben goed getraind voor dit kampioenschap.
Ze willen de beste resultaten behalen. Zo mogen wij als gelovigen ook
onszelf trainen, geestelijk trainen. Dat kunnen we doen door kerkgang,
gebed en Bijbelstudie. Alleen zo houden we ons geloof op peil en versterken we het. Alleen zo kunnen we geestelijk gezien de beste resultaten behalen. Dan zijn we actief en vertrouwend op God. God geve ons
straks allemaal een gezegend seizoen!
Hoewel de rustige zomerperiode aanbreekt noem ik u hier de volgende
activiteiten van onze Emmakerkgemeente:
Gebedsgroep
De laatste bijeenkomst van onze gebedsgroep was op 26 juni jl. De eerste na de zomerpauze is weer op 14 augustus a.s. We beginnen om
19.00 uur in de consistorie. U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. We mogen ook een biddende gemeente zijn. We
bidden voor kerk en wereld, jong en oud, arm en rijk, geleerd en ongeletterd, kortom voor iedereen. We mogen allen en ook onszelf opdragen aan God.
Catechisatie
De jongerencatechese (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) begint weer
in september. In het volgende kerkblad hoop ik er iets over te schrijven.
Belangstellenden kunnen zich bij mij opgeven voor de belijdeniscatechisatie.
Bijbelstudie
De laatste bijeenkomst van de Bijbelstudie was op 28 juni. De eerste is
weer in september en wel op13 september a.s. We gaan dan weer verder met de bespreking van het Johannesevangelie.
Gespreksgroep “Onder de boom”
De laatste gespreksgroep “Onder de boom” was op 21 juni jl. We bespraken een hoofdstuk uit de profetie van Ezechiël. De volgende keer is

op 6 september a.s. Dan gaan we verder met Ezechiël. Schrijf het in uw
agenda. U bent van harte welkom, evenals op al onze andere activiteiten trouwens.
Seniorenmorgen
Op 10 september a.s. is er weer een seniorenmorgen. We beginnen
om half 10 in de consistorie.
Bij de diensten
Op 5 augustus a.s. hopen we weer het avondmaal te vieren. We ontvangen brood en wijn als teken van de liefde van God. Hij gaf zijn eniggeboren Zoon aan deze wereld, in de dood, om ons met Zich te verzoenen. We mogen het offer van zijn Zoon aannemen en in vrede leven
met God.
Op 19 augustus a.s. is onze jaarlijkse startzondag. We hopen dan met
God en elkaar weer een nieuw seizoen te beginnen. Waar zouden we
zijn zonder Gods zegen? Welnu, om die zegen mogen we bidden. We
hopen op deze zondag een mooi koor in ons midden te kunnen begroeten.
Op 26 augustus a.s. is de jaarlijkse diaconiezondag. Het is nog niet bekend wie er in deze dienst voorgaat en waar deze gehouden wordt.
Daarover wordt u later geïnformeerd.
God geve ons gezegende diensten.
Zangdienst
De zangdienst van 22 juni jl. heeft geen doorgang gevonden. Dit vanwege de VPG-jeugdzangdienst een dag later in onze Emmakerk. We wilden
jongeren maar ook ouderen gelegenheid geven daarnaar toe te gaan.
De eerstvolgende zangdienst is op 28 september a.s.
Onze zieken
We leven mee met br. Orlando Griffith die op het ogenblik behandelingen ondergaat. Op 26 juni jl. moest br. Griffith plotseling naar Suriname
vertrekken voor verdere behandelingen. De machine in het ziekenhuis
hier was kapot. Het is de bedoeling dat br. Griffith een maand in Suriname verblijft. God geve hem kracht.
Br. Frank Rozier heeft in juni jl. een hartoperatie ondergaan. Het gaat
hem goed en daar zijn we God dankbaar voor.
Zr. Kamal Warning-Audhoe moet in juli een operatie ondergaan. God
zij met haar en geve haar rust.
Huwelijk
Op 15 juni jl. traden zr. Elma Velgersdijk en br. Francis Hocks in het
huwelijk. Het huwelijk werd gesloten op Playa Porto Marie door de
ambtenaar van de burgerlijke stand, het Kranshi. Op een later tijdstip
zal de officiële kerkelijke inzegening plaatsvinden. Ik mocht op Porto
Marie een geestelijk woord spreken vanuit Gods Woord. We baden
voor het bruidspaar. We feliciteren Elma en Francis van harte!
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Vacature ouderling
Br. René Buist heeft aan onze wijkkerkenraad meegedeeld dat hij per 1
juli a.s. aftreedt als ouderling. Zijn ambtstermijn is verstreken. We danken hem van harte voor zijn inspanningen in de wijkkerkenraad. Hij
was ouderling voor het contact met de randkerkelijken. Br. Buist blijft
nog wel het beamteam aansturen. God zij met hem in de toekomst.
Gemeenteavond over Arusha
Op 18 juni jl. mocht ik een gemeenteavond beleggen over mijn belevenissen tijdens de conferentie over wereldzending en –evangelisatie.
Deze werd in maart jl. georganiseerd door een commissie van de Wereldraad van Kerken in Arusha, Tanzania. Voor de pauze hield ik een
lezing over de conferentie, ondersteund door een PowerPointpresentatie. Na de pauze liet ik foto’s zien van de conferentie en van het
Arusha National Park. Vóór en na de bijeenkomst en tijdens de pauze
waren videobeelden te zien van een Tanzaniaans koor dat had gezongen tijdens de conferentie. Zo konden we op deze avond bijeen zijn in
Afrikaanse sferen. Ik dank de aanwezigen nogmaals voor hun belangstelling.
Werkgroep pastoraat
Op 9 juli a.s. vergadert de werkgroep pastoraat weer. We beginnen
om 10.00 uur in de consistorie. De werkgroep bestaat uit: br. René
Buist (tot 1 juli), zr. Farida da Costa Gomez, br. Hanco de Lijster, zr.
Thea Braam en ds. Hans Végh. De leden van de werkgroep leggen op
regelmatige basis bezoeken af in
de gemeente.
Gefeliciteerd
Op 19 juni jl. ontving zr. Jeanette
Kroes, onze organiste, het Kruis
van verdienste wegens haar werkzaamheden in de wereld van de
muziek. We feliciteren haar hiermee van harte. We zijn blij en
dankbaar dat ze bijna elke zondagmorgen de liederen in de Emmakerk begeleidt met haar orgel- en pianospel, evenals tijdens de zangdiensten op de vrijdagavond. God zij onze zuster nabij en zegene haar
in haar werk voor Hem!
Nieuwe predikant E.B.G.
Op 17 juni jl. deed ds. Saskia Delvendahl-Bloem intrede bij de Evangelische Broedergemeente. We wensen haar Gods zegen op haar werk op
ons eiland. We heten haar van harte welkom in ons midden en hopen
op een goede samenwerking.
God zij met u allen tijdens de zomerperiode. Een vriendelijke groet
voor u allen,
Ds. Hans Végh.

Nieuws Jet
KLEINE GELEGENHEDEN
Veel mensen verlangen misschien naar grote gelegenheden om anderen
te helpen, maar -zoals een spreker eens zei:”dan missen we de duizend
kleine gelegenheden, die God ons geeft. Probeer elke dag
één ding te doen om iemand anders te helpen -schrijf een brief, bemoedig iemand door een telefoontje, laat een ander meedelen en meegenieten van de mango’s uit je tuin, getuig van je Heiland aan één onbekeerde.
Thea kon alles doen wat die spreker voorstelde, behalve getuigen aan
onbekeerden.
Zoals zoveel andere christenen, kan Thea geen woord uitbrengen als
een ongelovige haar pad kruist.
Misschien, dat dat de reden was, dat God haar leidde naar een winkeltje waar tweedehands kleren verkocht werden en ander gebruikte
spullen. Toen ze daar stond, hoorde ze de conversatie tussen de eigenares van de zaak en een klant.
“Praat mij niet over godsdienst! Ik heb kleren nodig voor mijn kin-
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deren, maar je hoeft me niet aan te komen met godsdienstige praatjes”.
De verkoopster veranderde van onderwerp. Toen de klant klaar was,
legde de verkoopster wat goede christelijke tijdschriften in haar plastic
tas. Toen de klant weg was, vroeg Thea:”Wordt ze daar niet boos
over?”
“Nee, zei ze, “in deze buurt kunnen maar weinig mensen lektuur bekostigen. Ze lezen alles als het maar gratis is. Van de kerk en individuele christenen krijg ik christelijke boeken en tijdschriften om in de tas
van de klanten te stoppen. Het opent voor mij de derur om met hen
over Christus te spreken.”
Thuisgekomen, zocht Thea ook christelijke boeken en tijdschriften bij
elkaar. Toen zij ze een week later naar het winkeltje bracht, vertelde
de eigenares haar iets merkwaardigs. Een paar dagen, nadat ze de eerste keer in de winkel was, kwam er een vrouw, die niet naar
‘godsdienstige praatjes” wilde luisteren terug.
“In één van die tijdschriften stond een goed verhaal” , zei ze. “Zou u
me een paar dingen willen uitleggen?” Ik heb nog nooit in de Bijbel gelezen en ik snap niets van bekering” De verkoopster pakte haar Bijbel,
las verschillende gedeelten en legde het eenvoudig uit. Twee dagen later nam de vrouw de Here Jezus als haar Heiland aan. Ze vond Christus doordat één mens uit liefde haar de weg gewezen had.
Sinds die tijd heb ik ook geprobeerd anderen te bereiken door lektuur:
een stuk in een geleend boek of bij een brief of bij een zak gedragen
kleren.
Ja, er wordt vaak gezegd, dat we ons geloof veel te weinig naar buiten
dragen, maar kijk, dit is weer een ander voorbeeld. Wil/durf je het niet
onder vier ogen te doen, zo kan het ook. Laten de mensen het zelf
ontdekken.
SENIORENOCHTEND
Lieve dames, we hebben onze laatste ochtend in juni weer achter ons.
We hebben gezellige, vruchtbare ochtenden gehad. En wat zijn jullie
trouw. Masha Danki voor jullie opkomst. Fijne vakantie! Tot ziens in
September. Kuida Kurpa!
DIENSTEN
Zondag 27 mei was de Dividivischool te gast bij ons in de Emmakerk.
Het was een groot concert van ouders, leerlingen en leerkrachten, één
groot feest. Ds.vd Berg van de Emmakerk in Soest zat ook in de dienst.
Hij had collages bij zich van de kinderen van Soest.
Na de dienst kreeg iedereen een tegeltje met deze tekst erop:”Weet,
dat God goed is”, dat was ook het thema van de dienst. Tot volgend
jaar weer Dividivischool.
Zondag 17 juni vierden we onze vaderdagdienst. De vaders werden in
het zonnetje gezet; ze kregen allemaal een oranje anjer. De kinderen
hadden gedichtjes voor de papa’s. In elk gedichtje kwam dit zinnetje
voor:”Papa, I love you” zo lief!
Na de dienst hadden we onze jaarlijkse soepsale. Er waren heerlijke
soepen, zoals erwten-, pompoen-; rundvleessoep en nog veel meer
heerlijks. Masha danki aan allen, die boodschappen hebben gedaan, de
vaders, die meegeholpen hebben met het snijden, moeders bij het fornuis, handen, die gedoneerd hebben. Door jullie was het een groot
succes. De opbrengst is f600,JONGELUI
De vakantie staat voor de deur. Ben je over? Ben je geslaagd? Pabien!
Is het niet gelukt, dan volgend jaar zeker overdoen. Voor de kinderen,
die van het eiland afgaan voor studie. Blijf je best doen, ook als je je
familie en dushi Kòrsou mist.
VAKANTIE
De vakantieperiode staat voor de deur. Geniet van de rust en van uw
vakantie.
De kerkdeuren van Emma staan elke zondagmorgen gewoon open om
9.30.
Wij begroeten u graag. Tot ziens!
Namens de Kerkenraad, Jet Baank.
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Message from the Preses

UDHR). On the basis of being human, all individuals are entitled to a
nationality. Nationality is the legal "membership" of a state. In many
countries, nationality is the way to gain access to a wide range of human rights, freedoms and facilities.

Pictures of the opening ceremony.
On the left picture Sis. Jennifer Martin addressing the participants
of the workshop.

Br. Ralph L. James
At the time that this edition of the UPC News reaches you, we would
have entered the month of July 2018. In this edition of our UPC News I
will be addressing three topics:
Transition process within the UPC;
Regional Workshop 6 - 8 May 2018 on Curacao with as theme:
“Statelessness in the Caribbean Context”;
July-August 2018: Vacation time.
Transition process within the UPC
Last year the Central Church Board (CB) initiated a process which entailed evaluating the constitution of the UPC and also assessing the legal
status of our organization. One of the objectives for revisiting the basic
fundamentals of the UPC is to have a constitution and legal structure
which enables us as an organization to comply with the demands associated with functioning optimally in today’s social economic reality of Curacao. While a modified UPC constitution and legal structure should
adequately address the desires of the three church districts to have the
opportunity to continue giving contents to the UPC’s Vision & Mission,
each in its own distinct way, the modified fundamentals of the UPC
should also express the explicit wish of the three congregations to continue working collectively side by side within the Curacao Protestant
Community. In short the modified UPC structure should reflect the
most ideal possible way of being Unified in Diversity. The members of
the UPC can all rest assured that the three Church districts will be very
much involved in the transformation process which has to culminate in
a modified UPC structure. This to ensure the broadest possible support for a modified UPC.
Abovementioned implies that going forward the UPC will be treading
upon a path of transitioning to new situation. During the unfolding of
aforementioned transition process, on a ministerial level the UPC will
also undergo changes: all of our four current ministers will be leaving.
The process of seeking replacements for these departing ministers has
already started with the instalment of a recruitment committee. The
newly to be commissioned ministers will all be entrusted with the task
of together with the three respective Church districts to give shape and
contents to the UPC’s Vision & Mission Statement on the district level.
In doing so they will be bringing to bear their prior experiences, background etc. to their assigned Church districts. As Christians where necessary and where possible we should embrace changes without fear. As
it is written in 2nd Timothy 1:7 (NKJV): 7 “For God has not given us a spirit
of fear, but of power and of love and of a sound mind.”
Regional workshop 6 - 8 May 2018 on “Statelessness in the
Caribbean Context”
In the period May 6th to May 8th 2018, the World Council of Churches
organized a Regional Workshop on Curacao with as theme:
“Statelessness in the Caribbean Context: Prevention, Reduction
and Protection". The right to a nationality is a fundamental human
right (Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights -

Statelessness is the antonym of nationality: it is the situation where an
individual does not have ANY nationality, i.e. has no legal relationship
with a state. In other words, no state claims this person as his or her
citizen and no state grants protection to this person. Statelessness is
an anomaly of the modern state system. It concerns persons who are
'invisible' to the state system, persons who are not connected to a
state, who are marginalized and who are overlooked. According to
UNHCR, statelessness affects at least 10 million people around the
world. Statelessness also affects countries in the Caribbean. Statelessness in the Caribbean is mainly due to factors such as gender inequalities in nationality laws, expatriation, and discriminatory state practices
against specific minority groups where the state decides not to consider members of minority - ethnic, linguistic or religious - groups as its
own nationals, making them stateless. 25 countries in the world today
do not allow women to register the birth of their children in the same
way as men.

Picture taken during the workshop.
Why do we, as Church and as Christians, have to be concerned about
stateless people? Answer: Because every man is valuable to God. Psalm
139: 13-18 reminds us of this. Caring for each other and recognizing
the image of God in all mankind is central to our Christian faith and
expresses Christian discipleship. As Churches and as Christian organizations we are called to testify prophetically about the rights of those
who are voiceless and marginalized as stateless people.
The aim of the workshop was:
• Raising awareness of members of WCC members and other ecumenical partners in the region with regard to cases of statelessness in the
Caribbean, and learning from work already undertaken by the WCC in
this area;
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• Familiarize participants with the advocacy methods and tools that the
WCC has gathered and developed to address statelessness - such as
the WCC 10th Assembly Statement, the Den Dolder Recommendations as well as various relevant WCC publications;
• Discuss plans for an ecumenical plea for accession to the 1954 Convention on the Status of Stateless Persons and the 1961 Convention on
Reducing Statelessness.

More pictures taken during the workshop.
Nearly 30 participants from the Caribbean region - including Barbados,
Curaçao, Bahamas, Cuba, Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Costa
Rica and Suriname - as well as North America and Europe gathered
with global experts on statelessness at the United Protestant Church in
Curaçao. n stateless, ©
The participants were determined to raise awareness on the issue of
statelessness, its implications on the livelihood of individuals, families
and communities, and attempt to discern possible avenues of ecumenical collaboration to address this challenge that affects the lives of millions worldwide. Below are statements given by some of the participants of the workshop after the closing of the event.
“The Caribbean and North America Council for Mission (CANACOM) over
many years have worked together to interpret mission in ways that lead to
justice and peace,” said Sis. Jennifer Martin, Education in Mission Secretary at CANACOM and co-moderator of the World Council of
Churches (WCC) Reference Group for the Pilgrimage of Justice and
Peace. “Our mission priorities segue quite readily into the aims of the WCC
Pilgrimage of Justice and Peace.” Workshop participants discussed the
huge gap between law and practice related to statelessness, a situation
that was quite moving, said Rev. Karin van den Broeke, moderator of
the general synod of the Protestant Church in the Netherlands and a
member of the WCC Central Committee. “Nationality is a human right,
but there are numerous paths to statelessness,” she said. “Churches have
the opportunity to map stateless people, to support them and to prevent new
cases of statelessness.”
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worldwide.” Bro. Nicolás Sosa, who serves as a commissioner on the
WCC Commission of the Churches on International Affairs, said that,
as a third-generation descendant of migrants, he suddenly felt vulnerable because this situation could easily happen to him if his government
adopted discriminatory nationality law. “It is therefore a responsibility of
everyone to speak out on behalf of stateless people who have been told they
don’t belong anywhere,” he said.
Sis. Semegnish Asfaw, WCC programme executive, added: “Churches
have the opportunity to play an important role in speaking the truth to power by challenging unjust structures and policies that cause statelessness, as
well as in speaking on behalf of these marginalised and legally invisible people and communities.”
Both the opening of and the workshop itself were held in the Fort
Kerk in Fort Amsterdam. Moving forward the UPC intends to continue
its participation and where possible host similar regional and International events with the purpose of collectively addressing global issues
which adversely impact the lives socially deprived and underprivileged
people over the world.

Picture of participants of workshop.
July-August: Vacation time
Traditionally July/August is the vacation period for many of us. This is
linked with the vacation of most of our educational institutions (school
vacation). The word vacation does not appear in the Bible. You will
search in vain for it. The question could be asked whether taking vacation is Biblical. The Bible refers to the peace that God grants to man.
God grants man rest because He knows that man needs it. God Himself rested after six days of performing creative works. In the case of
us as human beings, we too are entitled “to catch our breath”. Experience has shown that really unwinding cannot take place without having
a true new encounter with God. When we go on vacation or when
we are on vacation, then we also have to make time for God and use
the free time in part to personally get closer to Him. Praying and meditating on God’s Work does not stop or go on vacation when we are
ourselves are on vacation. On the contrary. Real relaxation happens
when we also come to Him, Who said: "Come to Me all who are
weary and burdened, and I will you give rest.”(Matthew 11:28).
In closing allow me to wish those of you who will be leaving the island
with your families on vacation a most enjoyable and safe vacation. To
those who will be vacationing on the island I say, enjoy yourselves with
your love ones and be safe. To everyone I say, have two great months
ahead and Be Blessed.

Sis. Jennifer Martin, Sis. Maritza Baklhuis and I.
On behalf of the UPC I expressed our appreciation for the opportunity
to host the workshop. “We are grateful that the global ecumenical family
has chosen our church as the venue to deliberate on the issue of statelessness, a challenge to many people and communities in the region as well as

Bro. Ralph L. James
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Jeugd
De Jeugdraad
Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
tel: 674 0111
789 0677
Farida Da Costa Gomez tel: 526 1566

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

Ludmilla Sampson

tel: 527 9173

lsampson5719@gmail.com

Iliana Schotborgh

tel: 518 7364

Iliana.schotborgh@gmail.com

Genieten
Eindelijk is het Grote Vakantie! Nu is het tijd om te genieten van rust
en tijd voor jezelf. In de Bijbel staat dat een mens mag genieten van de
zon en de mooie dingen van het leven. Een oude wijze man, genaamd
Prediker, deelt zijn levenservaring met ons. Luister maar naar wat hij
ons zeggen wil.
Prediker zit op een bankje voor zijn huis, hij heeft zijn ogen dicht. Hij
houdt zijn hoofd een beetje omhoog, de namiddagzon valt op zijn ogen.
Hij geniet. Om hem heen zijn kinderen aan het spelen: ze voetballen, ze
spelen tikkertje, ze rennen joelend door de straat. Jongeren zitten in
groepjes bij elkaar onder de schaduw van een grote Tamarindeboom.
Ze lachen, ze praten. De oude man glimlacht, hij geniet ervan. ‘Toe
maar’, zegt hij in zichzelf tegen de kinderen. ‘Ren maar, speel maar!
Geniet van alles wat je kunt doen, nu je nog jong bent. ‘Toe maar’, wil
hij de jongeren toeroepen. ‘discussieer met elkaar. Lach! Wees vrolijk.
Geniet van het leven en van elkaar. Wees verliefd. Kijk om je heen. Er
is zoveel meer in de wereld! Het is goed dat je over de grenzen van je
eigen buurt heen kijkt. Het is goed om niet in de vaste gewoontes te
blijven steken. Ontdek de mogelijkheden die er zijn in de wereld, in het
leven. Experimenteer. Ontwikkel je. Er komen nog genoeg momenten
waarop je niet alles kunt wat je wilt. Dagen waarop het tegenzit. Uren
waarop je helemaal niet blij bent. Dagen van intens verdriet, rouw en
verlies. Er komen nog genoeg tijden met pijn en kwaaltjes. Als je zo
oud bent als ik zul je dat wel merken. En toch zou je al die dagen ook
moeten genieten. Ook als het in je leven tegenzit moet je blij zijn met
elke dag die je leeft.’
Zo mijmert Prediker een beetje voor zich uit. En wij, wij mijmeren met
hem mee, in deze lange lome weken die voor ons liggen.

Jeugdhoek
Predikers voorbeelden
‘Er is voor alles in het leven een geschikte tijd’, zegt Prediker. Zo is het
nu tijd voor vakantie, de tijd om te werken op school is voor eventjes
over. Lees in de Bijbel Prediker 3, de verzen 1-8, daarin noemt Prediker een heleboel voorbeelden op waarvoor een geschikte tijd is.
Welk voorbeeld vind jij het mooist en waarom? En welk voorbeeld
snap je niet zo goed?
Kun je nog meer voorbeelden verzinnen waar een eigen tijd voor is?
Denk bijvoorbeeld aan situaties op school, of bij het sporten.
Denk je dat er ook tijd voor God is? Hoe zou jij tijd voor God kunnen
maken?
Gedicht
Deze verzen van Prediker zijn een gedicht. Maar gedichten kunnen hele
verschillende vormen hebben. Probeer eens een haiku te maken van de
tekst van Prediker. Een haiku is een klein gedichtje dat uit drie regels
bestaat. De eerste en de laatste regel hebben vijf lettergrepen, en de
middelste regel heeft zeven lettergrepen. Een voorbeeld:
Voor alle dingen
Bestaat er een eigen tijd
Alles gaat maar door
Vakantie
Het is Grote Vakantie, er is nu even geen school, als je soms even niet
weet wat je moet doen, dan kun deze puzzels maken en de kleurplaat
kleuren.

God,
dank U voor alles
wat het leven goed maakt.
Voor lekker eten en drinken,
voor leuke boeken en mooie films
en de hobby’s waarvan we genieten.
Dank U voor alle vakantieplannen
en de voorpret die ze opleveren.
Voor de feesten en uitstapjes
waarop we ons verheugen.
Voor familie en vrienden
met wie we mooie momenten delen.
Dank U als het lukt wat we willen,
als onze inspanning iets oplevert
en we met grote voldoening
kunnen genieten van het resultaat.
Geniet van je vakantie!
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
Wat is het licht van de zon heerlijk. Wat is het leven goed! Als je lang leeft,
geniet dan van elke dag. Bedenk dat er nog veel donkere dagen zullen
komen. En dat alles wat nog komt, snel voorbijgaat. Geniet van het leven
zolang je nog jong bent! Wees gelukkig in je jeugd. Doe wat je hart je zegt.
Kijk goed om je heen. En bedenk daarbij dat God je leven zal beoordelen.
Prediker 11:7-9

Vervolg op pagina 15
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Interview met Franklin James
Voormalig ouderling Ebenezer Church
door Amanda van der Maas
“Voor mijn kerk en voor God wil ik altijd paraat staan”
Dit is het achtste 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 Franklin James aan het
woord, voormalig ouderling uit de
Ebenezer Church.
1. Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben Franklin James, zoon van Wilfred Osbourne James. Hij was
hier meer dan 30 jaar hulppredikant in de kerk en ook lid van de
kerkvoogdij. Hij heeft ook de naam “Ebenezer” voor deze kerk gekozen. Ik ben gepensioneerd en was hiervoor 16 jaar werkzaam bij De
Telefoondienst, voorganger van UTS. Ook heb ik nog zo’n 16 jaar
voor het belastingkantoor gewerkt, waarvoor ik ook veel op verschillende eilanden in de buurt bent geweest. Nu heb ik verschillende
baantjes, ik help bijvoorbeeld mensen met het invullen van belastingpapieren. Maar ik geniet ook erg van mijn pensioen.
2. Wanneer bent u ouderling geworden?
Ik ben in 2000 ouderling geworden, ik was gevraagd door dominee
Stutterheim. Hij zei; “Je bent met pensioen, we hebben je nodig!”.
Een jaar later ben ik ook lid van de kerkvoogdij geworden. Ik ben nu
geen ouderling meer, maar help nog wel in de diensten. Ik houd heel
erg van muziek en help met het audiosysteem in de kerk. Ook zing ik
nog in het koor “Ebenezer Men Fellowship”.
3. Welke verwachting had u van het ambt?
Ik wist wel ongeveer wat het inhield. Mijn vader was natuurlijk ook
lang ouderling en kerkvoogd geweest. Hij heeft voor al dat vrijwilligerswerk ook een onderscheiding gekregen. Hij was Ridder in de
orde van Nassau. Ik deed het werk als ouderling graag, ben graag bezig. Voor mijn kerk en voor God wil ik altijd paraat staan.
4. Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van
ouderlingen?
Ik was voorzitter van de begraafplaatsen. Ik hield me hiervoor bezig
met het beheer van de begraafplaatsen, maar bezocht ook families,
had contact met de mensen die op de begraafplaats werken en was
bij veel begrafenissen aanwezig.
5. Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode dat u ouderling bent?
Dat zijn de diensten waarbij ik samen heb mogen zingen met onze
pianist Schmidt, broeder Ten Holt en broeder Heiliger. Deze mensen
hebben mij aangespoord om samen te zingen.
6. U bent ouderling in de Ebenezer Church, wat kenmerkt
deze gemeente?
Ons werk in de wijk. We proberen invulling te geven aan de betekenis van de naam van onze kerk. De naam betekend; “Tot hiertoe
heeft de Heere ons geholpen” (1 Samuel 7:12). De kerk moet tot
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hulp zijn in de wijk, elke kerk op Curaçao moet tot hulp zijn. Dat is de
Bijbelse opdracht die we hebben. Mensen moeten kunnen zien dat het
in de kerk niet draait om geld maar dat we onze buurt en de mensen
daarin helpen. Mensen uit de Ebenezer zijn altijd bereid om te helpen.
7. Waar wordt u blij van buiten het ambt om?
Ik houd van een goede film en ga soms met mijn zoon naar de bioscoop in de stad.

Vervolg Kinderhoek van pagina 14
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De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao
heeft drie kerken. De Fortkerk is gesitueerd in een mooi historisch kerkgebouw dat in 2019 een kwart millennium
bestaat. De Emmakerk is een sociale kerk waar een eigentijdse viering op prijs wordt gesteld. De Ebenezer Church, onze
Engelstalige, Caribische kerk heeft een hechte gemeente die een levendige dienst en muziek waardeert. De VPG zoekt
vanwege het aflopen van de contracten van al haar predikanten per 2019 drie fulltime:

predikanten

(m/v)

De functie
De VPG zoekt voor ieder van haar wijk kerken een predikant. U geeft leiding
aan de ere dienst, u bereid deze met zorg voor en u betrekt gemeenteleden
bij de dienst. U bent verantwoordelijk voor pastorale zorg en organiseert en
participeert actief aan gemeente activiteiten zoals onder meer gespreks- en
gebedskringen. U verdiept zich in de gemeenschap, de cultuur en de behoeften van Gods kinderen op het eiland en onze kerken, u levert een bijdrage aan
het ontwikkelen en implementeren van de missie en visie van de kerk en u
geeft leiding aan evangelisatie en andere groei-initiatieven. U levert een bijdrage aan het management binnen de kerkorganisatie en u werkt nauw samen
met de kerkenraad en met de andere predikanten van de VPG.

Nadere informatie en de procedure
Onze drie kerken werken nauw met elkaar samen maar hebben ieder
hun eigen stijl en identiteit. Om een beeld te krijgen van onze kerken
kunt u onze periodieke ‘VPG nieuws’ edities bekijken. De profielschetsen zijn te vinden op de website: www.vpg-curacao.com. Voor meer
informatie kunt u ook bellen met dhr. Olaf Mulder (voorzitter van de beroepingscommissie) via: 005999- 5164919. U kunt uw sollicitatiebrief
met CV uiterlijk 31 juli 2018 e-mailen naar: olafmulder@hotmail.com.
Een assessment en een referentieonderzoek kunnen deel uitmaken van
de procedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld

Uw profiel
U heeft een afgeronde theologische WO opleiding en minimaal 4 jaar ervaring
als predikant. U bent in staat anderen te inspireren en u weet in de preken de
verbinding te maken tussen Gods Woord en het dagelijks leven van de gemeenteleden. U heeft passie voor het woord van God en voor evangelisatie.
U bent flexibel en creatief, beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden en staat open voor feedback en ideeën. U bent bereid ook voor te gaan
in de andere wijk kerken, u spreekt vloeiend Nederlands (voor de Fort- en de
Emmakerk) of vloeiend Engels (voor de Ebenezer Church) en bent in staat in
beide talen voor te gaan. U bent verder bereid u actief in te zetten om de
Papiamentse taal te leren. Ook jonge kandidaten worden van harte uitgenodigd te solliciteren.

Advertentierubriek
Een mooie plaats voor uw advertentie
Ik heb...
Kom naar...
Ik kan...

vpgnews@gmail.com
Appartementenverhuur voor uw familie.
Wij verhuren bij onze woning appartementen voor vakantieverhuur en bieden
deze graag aan voor uw familie.
Wij wonen op Cas Grandi en hebben
prachtig uitzicht over de Caracasbaai.
Gasten genieten hier van de rust! Spreek
ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/
email ons voor de mogelijkheden.
www.villa-topzicht-curacao.com
info@villa-topzicht-curacao.com
Telnr: (+5999) 7476627
Mob : (+5999) 5229548
Arend en Barbara Strampel

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

VoorElkaar

Wie kan
mij helpen?

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

Ik zoek ...

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

Heeft u bruikbare meubels, kleding, huishoudelijke artikelen, linnengoed
enz. over? De diaconie kent
mensen die dit goed kunnen
gebruiken. Telnr 510 4753

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

Pianist / organist
Gevraagd
Bent u pianist…., organist?
Wilt u misschien het koor
Forti Kantando begeleiden?
De wekelijkse repetities zijn
op woensdagavond.van
19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk. Bel voor meer informatie naar:
Tel: 737 5642 of 520 3015

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek. Mooi
doop– , trouw– of belijdenisgeschenk.
Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij
afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de
achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van
twee maanden.

