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The new year has begun amidst, as it seems, an ava-
lanche of moral impropriety committed by persons 
in every sphere of society - business, politics, sport.  
A number of business, sport and political figures 
have been forced to leave or resign their offices on 
account of moral impropriety. Trending now is the 
story of a famed doctor in gymnastics sentenced to 
almost two hundred years in jail for sexual assault 
of more than one hundred and fifty children over 
the years. These stories of moral impropriety beg 
the question of the role of “Conscience” in human-
kind which this presentation reflects on.  
Conscience is defined as: “that faculty by which one 
distinguishes between the morally right and wrong, 
which urges one to do 
that which he recog-
nizes to be right and 
restrains him from do-
ing that which he rec-
ognizes to be wrong, 
which passes judgment 
on his acts and exe-
cutes that judgment 
within his soul.” Web-
ster’s dictionary defines 
conscience as: “the 
sense or consciousness 
of right and wrong.” 
Immanuel Kant, consid-
ered one of the most acute philosophers ever, and 
certainly the most consequential regarding philoso-
phy and theology in the 19th and 20th centuries said 
that conscience is,  “a consciousness of a court 
within man’s being or the categorical imperative.” 
Conscience has also been defined by others as, “the 
ethical sense organ in man.”  
The word “conscience” is derived from the Latin 
‘conscientia’ which means ‘to know together’ or 
‘joint knowledge with others.’ Its equivalent in 
Greek in the New Testament is  ‘syneidésis’ and in 
German is ‘Gewissen.’ As a word “conscience” 
does not occur in the Old Testament , however, 
the idea is well known and is expressed by the term 
“heart.” It was ‘conscience” that caused a sense of 
guilt with Adam and Eve after the fall and a cry of 

anguish from David over the Bathsheba scandal re-
sulting from an aroused conscience. In the New Tes-
tament, “conscience” as the word “syneidésis” ap-
pears thirty times – nineteen times in the writings of 
the apostle Paul, five times in the Hebrews, three 
times in the letters of Peter and once in the Gospel 
of John. 
“Conscience” functions in a threefold manner 
namely – Obligatory, Judicial and Executive. As 
obligatory, conscience urges man to do that which 
he regards as right and restrains him from doing that 
which he regards as wrong. As judicial, conscience 
passes judgment upon man’s decisions and acts. As 
executive, conscience executes its judgment in the 

heart of man. It con-
demns his action when 
in conflict with his con-
viction by causing an 
inward disquietude, dis-
tress, shame, or re-
morse. It commends 
when man has acted in 
conformity with his con-
victions.  
Conscience is character-
ized in the following sev-
eral ways. There is said 
to be the erring con-
science which is a mis-

nomer because conscience does not err, however 
the standard on the basis of which it acts might be in 
error. Also there is said to be the morbid, per-
verted, or narrow conscience which means a con-
science out of proper balance, narrow, fanatic and 
bigoted. Then there is said to be the pathological 
and neurotic conscience which means a conscience 
suffering psychic disorder or in a neurosis related to 
fears, obsessions, fixed ideas, and compulsions. Fur-
ther, there is said to be the doubting conscience 
when one acts in uncertainty. Rom. 14:23 declares 
such action to be sinful. Other characterizations of 
conscience are – Dulled, Calloused, or Dead con-
science which means a conscience that ceases to 
function because of repeated disregard of its warn-
ing voice. This the apostle Paul speaks of  in ITim. 

6-11 
Berichten: uit de wijken 
Met Elkaar 

3-5 

Hoofdartikel 
“Conscience” In an Age of 
Moral/Ethical Decay…. 

Bijbelleesrooster 
Kerkdiensten 
WCC artikel 

12-13 
Diaconie 
Interview Anna Petrona 

14-15 
Centrale Kerkenraad 
Jeugd 
Paasconferentie 2018 

16 
VoorElkaar 
Jeugdhoek 

2 
Meditatie 
Redactioneel 

Februari 2018 

1 

 “Conscience” In An Age Of Moral/Ethical Decay  
In Western Christianity 

Rev. L.eander Warren 



2 Februari 2018 VPG NIEUWS 

4:2 as, “a seared conscience.”  Good conscience, is when man acts in 
conformity with his convictions since faith cannot exist and abide with 
and alongside wicked intention to sin and to act against conscience. 
Finally there is said to be social conscience when the merging of the 
individual moral consciousness into a group moral consciousness re-
sults in the social conscience.   
In conclusion there is the recognition of freedom of conscience which 
is freedom to believe, practice and propagate any religion whatsoever 
or none at all. Conscience is a gift of God. It is a guardian of morality, 
justice, and decency in the world. Conscience is an irrefutable testi-
mony to the existence of God.          

Redactioneel 

Hij werd vernederd, maar later werd Hij verhoogd. God deed Hem 
opstaan uit de dood. Hij nam zijn Zoon bij Zich terug in de hemel. Hij 
plaatste Hem aan zijn rechterhand, ten teken van rust van de strijd en 
overwinning op dood en Satan. 
Wat heeft dit alles te maken met hoe we gemeente moeten zijn? Dat 
zegt Paulus ook. Deze Jezus moeten wij prijzen in onze liederen en  
gebeden. Onze belijdenis mag zijn: “Jezus Christus is Heer”. Deze 
belijdenis is de oudste christelijke belijdenis. Daaruit zijn alle 
belijdenissen voortgekomen. 
Ja, we mogen de naam van Jezus belijden. We mogen dat doen vóór in 
de kerk, als je openbare geloofsbelijdenis doet. We mogen dat doen in 
elke kerkdienst, als we de geloofsbelijdenis uitspreken. We mogen dat 
doen in ons dagelijkse leven. In woord èn daad mogen we ons geloof 
belijden. Daaraan mogen anderen zien, dat Jezus onze Heer is en wat 
Hij bedoeld heeft. 
De gemeente mag zich inspannen voor haar redding, zegt Paulus. Wat 
nu? Zegt hij, dat we ons eigen heil moeten bewerken? Nee, dat zegt hij 
niet. Alleen Christus kan ons heil bewerken. Wel moeten  we voor 
Hem openstaan en Hem aanvaarden als onze Heer en Redder. Wel 
mogen we geloven, dat hij in onze plaats de straf gedragen heeft. Als 
we dat doen, zijn we gered. Maar Paulus verheelt niet, dat het geloof 
soms een worsteling is. Je wordt soms aangevochten in je geloof. Je 
hebt je vragen. 
Tenslotte roept Paulus de gemeenteleden van Filippi en ook ons op  
om zuiver te leven te midden van een verdorven wereld. De Romeinse 
wereld was verdorven. Er was zedeloosheid en decadentie. Dat komen 
we ook tegen in onze maatschappij. Daarvan moeten we ons verre 
houden en leven als Gods kinderen. We mogen daarbij vasthouden aan 
Gods Woord. 
Zo tekent Paulus in zijn brief aan de Filippenzen de contouren van de 
gemeente van Christus. Ook als gemeente mogen we leven, zoals 
Christus het wil. 

Het eerste nummer van een nieuw kalenderjaar ligt vóór u. Ook in dit 
nummer treft u weer verschillende artikelen en bijdragen aan. Zo is 
het hoofdartikel van de hand van rev. Leander Warren. Het gaat over 
““Conscience” In An Age Of Moral/Ethical Decay in Western 
Christianity” (“Geweten” in een tijd van moreel/ethisch verval in het 
Westerse christendom). De meditatie is van mij en gaat over het 
gemeente van Christus zijn n.a.v. Fil. 2:1-18. Er is een bijdrage van de 
Wereldraad van Kerken over een congres over migratie en 
vluchtelingen. De Wereldraad organiseert dit samen met de Verenigde 
Naties. Het is een wereldwijd probleem. Nog nooit zijn er zoveel 
vluchtelingen geweest. Zelfs ons eiland heeft er mee te maken. Bijna 
dagelijks komen hier vluchtelingen uit ons buurland Venezuela. Verder 
treft u de gebruikelijke wijkberichten aan, en de bijdragen van de 
diaconie, de voorzitters van de Centrale Kerkenraad en de 
Kerkvoogdij en de jeugdpredikant. Tenslotte is er een interview met 
een van onze diakenen. 
Ik wens u veel leesplezier. 
Ds. Hans Végh, voorzitter redactie. 

Gemeente van Christus zijnGemeente van Christus zijnGemeente van Christus zijnGemeente van Christus zijn    
 Meditatie over Fil. 2:1-18 

Ds. Hans Végh 

Hoe moet de gemeente van Jezus Christus eruit zien? Daarover heeft 
Paulus meerdere malen geschreven in zijn brieven. Zelfs als hij 
gevangen zat nam hij de tijd en de moeite de gemeenten te voorzien 
van richtlijnen en adviezen. Hij wilde graag, dat de gemeenten ware 
gemeenten van Christus waren, die de bedoelingen van hun Heer 
begrepen hadden en weerspiegelden. 
Dit komt ook tot uiting in een gedeelte van Paulus’ brief aan de 
gemeente van Filippi, Fil. 2:1-18. Paulus heeft deze gemeente zelf 
gesticht. Hij kent haar dus goed en draagt haar een warm hart toe. In 
het eerste hoofdstuk van deze brief dankt hij God voor de gemeente. 
In hoofdstuk twee geeft hij adviezen hoe ze gemeente moeten zijn. 
Hoe luiden die adviezen? 
Paulus vraagt van de gemeente één te zijn. Een gemeente bestaat uit 
verschillende mensen met verschillende karakters. De een is zus, de 
ander zo. Bovendien denkt de een zus en de ander zo. Ook de 
geloofsbeleving van gemeenteleden kan verschillend zijn. Maar 
ondanks alles mag de gemeente één zijn in haar Heer. Er mag 
eensgezindheid zijn. Men mag één in liefde zijn, één in streven en één 
van geest. De Heilige Geest kan mensen samenbinden. Ze vormen 
het ene lichaam van Christus. In 1 Korinthiërs 12 schrijft Paulus over 
het lichaam van Christus, dat hij vergelijkt met het menselijk lichaam. 
Het menselijk lichaam heeft een romp en een hoofd, handen en 
voeten, ogen en oren, noem maar op. Elk van deze lichaamsdelen 
heeft een eigen functie en plaats en is belangrijk. Daarom kan 
niemand in de gemeente zeggen: “Hij of zij is belangrijk, maar ik ben 
onbelangrijk”. 
We moeten bij dit alles bescheiden zijn, zegt Paulus. Het mag niet 
gaan om ons eigenbelang. We mogen onszelf niet laten gelden ten 
koste van de ander. Nee, we moeten goed luisteren naar anderen en 
dan pas spreken. En daarbij gaat het niet om onszelf, maar om 
Christus. 
Paulus wijst dan op de gezindheid van Christus. Die mag ook in ons 
zijn. Het is een van de mooiste gedeelten uit de Bijbel. Het gaat ook 
om de positie van Jezus Christus. Wat zegt Paulus over Jezus 
Christus? Christus was God en aan God gelijk. Hij troonde hoog in 
de hemel en had alle macht, samen met zijn Vader. Maar aan die 
glorie en macht heeft Hij niet vastgehouden ter wille van ons. Hij nam 
daar afstand van en daalde van zijn troon neer. Hij werd mens, een 
van ons. Hij werd niet alleen mens, Hij werd ook nog de minste 
mens. Hij werd slaaf. Een slaaf was er alleen maar om zijn heer te 
dienen. Het ging om de heer en niet om de slaaf. Zo was Jezus 
neergedaald van zijn hemelse troon om God de Vader en de mens te 
dienen. Hij was God de Vader gehoorzaam tot in de dood. Hij stierf 
aan het kruis voor onze zonden. Zo wilde Hij ons met God 
verzoenen, vrede brengen in ons hart. De kruisdood was door de 
Romeinen gereserveerd voor de zwaarste misdadigers. Welnu, Jezus 
werd gerekend tot de zwaarste misdadigers. Hij was het niet, want 
hij was zondeloos. Toch heeft God Hem gerekend tot de zwaarste 
misdadigers, omdat Hij de zonden van de hele wereld van alle tijden 
moest dragen. Hij moest ze uitboeten om ons vrede en verzoening te 
geven. Hij deed het…uit liefde voor ons. 



3 Februari 2018 VPG NIEUWS 

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 
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   

21 feb 2018, 12.00 uur  
Verschijningsdatum:  

zondag 4 maart 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 18 februari 2018 

Fundashon Encelia 
 
 

Collectes 

Maart 2018 

zo. 4  Marcus / Marko / Mark    1:29-45 
ma. 5  1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  9:1-14 
di. 6  1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  9:15-27 
wo. 7    1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  10:1-17 
do. 8   2 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings   1:1-18 
vr. 9  Deuteronom / Deuteronom / Deuteronom 34:1-12 
za. 10    Marcus / Marko / Mark    9:2-13 
zo. 11  Marcus / Marko / Mark    9:14-29 
ma. 12 Psalmen / Salmonan / Psalms   50:1-23 
di. 13  1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  12:12-31a 
wo. 14    1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  12:31b-13:13 
do. 15   Joël / Yoel / Joel     2:1-17 
vr. 16  Joël / Yoel / Joel     2:18-3:8 
za.17    Genesis / Génesis / Genesis   9:1-17 
zo. 18  Jesaja / Isaïas / Isaiah    8:1-20 
ma. 19 Genesis / Génesis / Genesis   16:1-15 
di. 20  Genesis / Génesis / Genesis   17:1-16 
wo. 21 Genesis / Génesis / Genesis   17:17-18:15 
do. 22  Genesis / Génesis / Genesis   18:16-33 
vr. 23  Psalmen / Salmonan / Psalms   22:1-15 
za. 24    Psalmen / Salmonan / Psalms   22:16-31 
zo. 25  Romeinen / Romanonan / Romans  4:1-25 
ma. 26 Exodus / Éksodo / Exodus   20:1-17 
di. 27  1 Korinthiers / 1 Korint. / 1 Corinth  1:10-31 
wo. 28 Psalmen / Salmonan / Psalms   19:1-14 
 

Februari 2018 

do. 1   Johannes / Huan / John    2:13-25 
vr. 2   Exodus / Éksodo / Exodus   12:1-14 
za. 3    Exodus / Éksodo / Exodus   12:15-36 
zo. 4    Psalmen / Salmonan / Psalms   69:1-18 
ma. 5   Psalmen / Salmonan / Psalms   69:19-36 
di. 6  Numeri / Numbernan / Numbers  21:1-20 
wo. 7   1 Kronieken / 1 Krónikanan / 1 Chronicles 36;5-23 
do. 8   Psalmen / Salmonan / Psalms   68:1-20 
vr. 9   Psalmen / Salmonan / Psalms   68:21-35 
za. 10    Johannes / Huan / John    3:14-30 
zo. 11   Psalmen / Salmonan / Psalms   107:1-22 
ma. 12 Psalmen / Salmonan / Psalms   107:23-43 
di. 13  Jeremia / Yeremías / Jeremy   31:1-22 
wo. 14    Jeremia / Yeremías / Jeremy   31:23-40 
do.15   Psalmen / Salmonan / Psalms   51:1-19 
vr. 16  2 Samuel / 2 Samuel / 2 Samuel   12:1:15a 
za. 17    Hebreeuwen / Hebreonan / Hebrews  4:14-5:10 
zo. 18  Johannes / Huan / John    12:20-36 
ma. 19 Johannes / Huan / John    1:35-51 
di. 20  Lucas / Lukas / Luke    2:41-52 
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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 
  
 03-02 Rev. Leander Warren 
 10-02  ds. Peter van Bruggen 
 17-02 ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg  
 25-02  ds. Hans Végh 
 03-03 br. D’arcy Lopes 
  
 

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 
 
04-02  ds. H. Végh (HA) 
11-02  zr. M. Casper-Sumter en 
 br. H. de Lijster, Gezamenlijke dienst  
 met de Maranatha Kerk 
18-02  ds. H. Végh  
25-02  ds. H. Végh  
04-03  Lp. Y. Isidora  

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04-02  ds. L.P.J. van Bruggen (HA) 
11-02  ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg  
18-02  ds. L.P.J. van Bruggen  
25-02  ds. L.P.J. van Bruggen  
04-03  ds. L.P.J. van Bruggen 
 
 
 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
04-02  Rev. L Warren (HC) 
11-02  Lp Sis. Y. Isidora-Gumbs 
18-02  New Generation &  
  Watermelon Groups 
21-02  Rev. L.Warren (AW) 07.00 p.m. 
25-02  Rev. L.Warren  
01-03  Lp Sis. Y. Isidora-Gumbs  
  (WDP) 07.00 p.m. 
04-03  Rev. L Warren (HC) 
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Berichten uit Bonaire 

Een deel van de 850 orgelpijpen van het Fortkerk orgel dat afgelopen 
maand een grondige onderhoudsbeurt heeft gekregen.  

Zie het artikel van Stichting Behoud Fortkerk op pagina 9. 

Although mobility, migration and displacement are currently high on policy 
agendas from the global level to the local, the goal of a comprehensive, human
-rights-based approach to migration and displacement presents difficult 
challenges in the current global context. 
 
Three years ago, faith-based ecumenical partners convened together with the 
UN Inter-Agency Task Force on Engagement with Faith-based Organizations 
with the intention of organizing an annual policy dialogue around the 
intersections of religion and international affairs from the perspective of 
human dignity and human rights. The first symposium in 2015 focused 
specifically on these themes. The second edition focused on the prevention of 
atrocity crimes and violent extremism (2016) and the third focused on just, 
inclusive and sustainable peace (2017). The 2018 symposium provides an 
opportunity to take stock of where that process is now and where it is 
headed. 
 
The event is promoted in partnership with the United Nations Office on 
Genocide Prevention and the Responsibility to Protect on behalf of the 
United Nations Inter- Agency Task Force on Engagement with Faith-based 
Organizations, the Adventist Development and Relief Agency, and Parliament 
of the World’s Religions. 
 
Source: World Council of Churches (www.oikoumene.org) 

Uit Bonaire bereikte ons het bericht, dat ds. Enrique Vijver op 25 
februari a.s. afscheid neemt. Hij was enkele maanden in de protestantse 
gemeente van Bonaire werkzaam. Op 4 maart a.s. wordt het stokje 
overgenomen door ds. Gerard van der Klis. Hij was al eerder een 
periode op Bonaire.  
 
Op 20 januari j.l. overleed op hoge leeftijd br. Sandra J. Salomons. Hij 
was altijd een steunpilaar van de protestantse gemeente van Bonaire. 
De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 24 januari j.l. in de 
protestantse kerk van Kralendijk, waarna de begrafenis plaats vond op 
het kerkhof aldaar. We condoleren de gemeente van harte met dit 
verlies. We wensen onze zustergemeente Gods zegen toe. 
 
H.V. 

WCC to co-host public event on mi-
gration and displacement UN 

 

17 January 2018 

Why do people move? When their movement is forced, how should 
this be addressed?  How can nations and faith-based organizations 
work together to mitigate the causes of forced migration and 
protect individuals who are forced to flee?  What are the national 
and international legal architectures that need to be constructed to 
prevent a repeat of our recent failures as nations and organizations 
to protect and provide for migrants? What risks and rights 
challenges do migrants face in transit and in destination countries? 
What are the social costs of migration?  And what is the benefit of 
host nations receiving migrants? 
These are some of the questions to be approached by the Fourth Annual 
Symposium on the Role of Religion and Faith-Based Organizations in 
International Affairs, to be held at the United Nations headquarters, in New 
York, on 22 January. 
 
The event will be co-sponsored by the World Council of Churches, together 
with ACT Alliance, the General Board of Church and Society of the United 
Methodist Church, and the General Conference of Seventh-day Adventists. 
This year’s edition will focus on migration and displacement as the member 
nations of the UN prepare their global compacts for refugees and migrants to 
be presented for dialogue and adoption at the 2018 UN general assembly. 
The global compacts on migration and refugees must be developed in 
partnership with nations and faith-based organizations like the ones co-
sponsoring the event and the aid organizations of all faith groups who have 
connections to implement at the grassroots level. 
Nearly 50% of all funding for the global migration crisis comes from faith-
based organizations.  
 
This symposium will open the essential space for FBO-nation state 
partnerships leading to a more humane and well-crafted compact. 
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Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Rev. L.eander Warren 

members who have passed on during the course of the year. In this 
regard we remember Sis. Gladys Tromp, Misel Timm and Theolinda 
James, may their souls rest in peace and their loved ones receive 
comforting grace from Almighty God. Ebenezer’s first act of worship 
for the new year will be the service of Holy Communion and 
Covenant Renewal. The Church programme and budget for the new 
year as well as the Board and Leaders Retreats will be convened in the 
month of January.  
For us at Ebenezer, the year can be said to be mostly successful when 
viewed against the programme objectives for the year. Challenges of 
increasing membership, attendance, greater involvement of more 
members, a more youthful membership and deeper spirituality 
continue to engage our attention. We share some photos which 
capture some of the events during the year. We wish to let our 
members, friends, and supporters know how much we appreciate your 
contributions throughout the course of the year. Most of all, we thank 
you for the prayers said on our behalf. We also extend to you all the 
best for the season of Advent and Christmas. May you continue to 
receive God’s rich blessings.       

Ebenezer In Reflection and Projection: Dec.’17-Jan.’18 
As we do at this juncture every year, the Ebenezer congregation 
engages in the exercise of reflecting on the year about to end, and 
projecting upon the ensuing one soon to begin. This year 2017 has 
been a year of significant celebrations for Ebenezer as the 88th year of 
its founding by Obediah (Obed) Anthony its first Pastor and its 80th 
year of incorporation into the United Protestant Church were 
observed. So the celebrations for the Church founding began with the 
service of thanksgiving. It was an inspiring, memorable, grateful and 
joyous time of thanksgiving and praise graced by the presence of a 
former Pastor Rev. Dr. Michael Jagessar who delivered the sermon. 
The celebrations continued with the Night of Songs sponsored by the 
Victoria Club, the group of the Church’s most senior members.  It was 
indeed an evening of quiet but joyous celebration. Next was the 
Breakfast Fundraising organized by the Young Adults, and this turned 
out to be quite a resounding success. The special Social Outreach 
Project organized by the Women’s Group followed. It entailed the 
sharing of needed commodities to many senior members of the wider 
Church community. The recipients expressed their gratitude for the 
gesture of love shown them. The curtains came down, as it were, on 
activities of celebration with the staging of the mega Gospel Concert. 
This event celebrated in two parts, an evening of concert and an 
evening of worship, had as its major attraction Rev. Charles Jenkins, 
grammy award gospel singer from Chicago, USA and his group. Both 
evenings were great events of rejoicing and praise attended by several 
hundreds of patrons. The mega gospel concert proved to be quite a 
sterling achievement for Ebenezer.  
Ebenezer also celebrated in these recent months the 27th edition of the 
Sunday Schools Song Festival. This event featured children 12 years 
and under, who performed in songs and beautiful singing. This event 
received overwhelming support from the attendees who were glowing 
in their praise about its resounding success. All the children received 
trophies and medallions as prizes for their participation.  There was 
too the celebration of the 53rd anniversary of the Women’s Group. 
The worship was beautiful and was also satisfactorily attended. The 
message which reminded of faith in, and faithfulness to God was well 
received. There was then the celebration of Harvest Thanksgiving, 
Church Union Anniversary and Pastor’s appreciation. During this 
worship event four persons were honoured for long, committed and 
outstanding service to the Church. The harvest table was very well 
supplied and amongst the visitors was Ms. Caroline van der Veen, a 
staff member from the World Council of Churches who was on a visit 
to the United Protestant Church.  
From this juncture forward to the end of this year and into the ensuing 
year Ebenezer will be engaged in the Christmas Dinner, Christmas 
worship service, Watchnight service and the service of memoriam for 

UPC Praeses Bro. Ralph James, his spouse Sister Lydia James and Rev. 
Leander Warren and his spouse Sister Audrey Warren posing with Rev. 

Charles Jenkins, Grammy award Gospel Singer from Chicago, U.S.A. 
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Church who will be missed. A God fearing, loving, caring and dedicated 
member has left us. And it feels as if a part of us has gone. 
In the scriptures we read ;For everything there is a season and a time 
for every matter under the heaven. A time to be born and a time to 
die. For sis. Linda death has come. She will always be remembered for 
the way she has touched our lives here at the Ebenezer Church. 
 
As for the Ebenezer Women’s Group sis. James was a member of the 
first hour when the group started in 1964 . And has been  a faithful, 
loyal and dedicated member until she started ailing. I understood she 
had the functions of secretary and treasurer for a long time. Tasks she 
took very seriously. She never wanted the position of president but 
was always there to give advice and correct when necessary. Sis. Linda 
will also be remembered for her peas soup she made for the annual 
Food sale. 
 
Sis. Linda was also leader of the choir for many years and taught us 
many songs. She loved singing and music. She tried teaching us some 
very basics and what we should pay attention to. Sometimes when we 
were not responding like we should. She would say: “What’s 
happening here .  You are singing as if you are hungry.” 
 
Sis. Linda was also a family person and was proud of her siblings. 
With pride, but not boastful she would remark that the James family 
produced among others lawyers and doctors. Accomplishments that 
gave her great satisfaction. 
 
Those who we love don’t go away, they walk beside us every day, /
unseen, /unheard but always near.,/ still loved,/ still missed and very 
dear. 
 
On behalf of the Ebenezer Church and the EWG. I extend our deepest 
condolences to you her beloved family. 
Sis. Theolinda James is with her Maker. Safe and secure.! 
May she rest peacefully in His everlasting arms. 
 
Sis. Margerie Mathew-Barry, 
On behalf of the Ebenezer Church Board. 
 

In Memoriam   
Sister Theolinda James 

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 

Farewell speech Theolinda James. 
 
In Rom. 14:8 we read, If we live, we live for the Lord; and if we die, 
we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the 
Lord. 
Family and friends of sis. Theolinda James good afternoon. 
My name is Margerie Mathew-Barry and I’ll be speaking on behalf of 
the Local Board & members of the Ebenezer Church. 
 
Sis. James was baptized in the Fortkerk as the Ebenezer Church was 
not finished as yet. She grew up in the Ebenezer Church and loved 
her God and served him here in this Church. She served as deacon on 
the Local Board in the time of Rev, Jagessar and did this for many 
years. After stepping down as Board member she remained active in 
the work of the Diaconie. Her motto was once a deacon always a 
deacon. 
 
Sis. Linda was a true example of how we as Christians  are to live. She 
was very caring and helped many of the less privileged in the 
community.  Sis. Linda never forgot a birthday  We all will remember 
how on our birthday you would get a call and she would sing for you. 
Sis. James understood telephone etiquette. No matter when you 
called she always answered in a very pleasant manner. Sis Linda was a 
faithful member of the prayer and bible study group. 
 
When the need for setting up the soup kitchen was felt she was 
instrumental in setting this up. She coordinated the donations for the 
Soup kitchen and overlooked the serving of the soup. Often when 
donations were scarce  she contributed from her own pocket. 
 
Sis. James was also the source of information for the Ebenezer 
Church 
We all have precious  memories  of our dear Sis. Linda who never 
failed to correct you when needed. A true stalwart of the Ebenezer 

World Council of Churches representative Sister Caroline van der Veen 
posing with the members of the Ebenezer Church Board.  
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 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
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Zr. Rita Rahman 
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Zr. A. R.M. Petrona 
Zr. B. Strampel 
Diaken met 
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Zr. José van Bruggen 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
540 0865 
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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  

daarna gezamenlijk besproken wordt. Verschillende invalshoeken en 
persoonlijke ervaringen worden gedeeld en leren we van elkaar. Dit 
keer denken we na over de kerk als lichaam van Christus; je 
verbondenheid ermee, je toewijding en ook je kritiek. We lezen 
Efeziers 4! 
 
Tamarijn en Zeelandia 
In het afgelopen jaar hebben we een aantal keren overlegd of en hoe 
we in het nieuwe jaar de Bijbelkringen voortzetten. Inmiddels is het 
nieuwe jaar in volle gang! Bij Tamarijn hebben we enkele mensen 
kunnen vinden die willen meehelpen bij de organisatie; hartelijk dank 
daarvoor. Bij Zeelandia zoeken we nog iemand die wil ondersteunen. 
We zijn dankbaar dat we op beide lokaties telkens een mooie kring 
rond de tafel hebben en waardering voor de inzet en de goede 
ontmoetingen. Reden genoeg om door te zetten; maar we blijven 
benadrukken dat we nieuwe leden en een beetje hulp op prijs stellen.  
 
Jeugdkerk 
Onder leiding van onze predikant voor het jeugdwerk is op de tweede 
zondag in de maand Jeugdkerk! De jongeren van ongeveer 14 jaar en 
ouder hebben hun eigen dienst in de benedenzaal van de kerk die gelijk 
begint met de dienst boven. Tijdens de Jeugdkerk wordt samen 
gebeden, een kaars aangedaan, de bijbel gelezen en interactief daarover 
met elkaar gesproken. Aan het eind van de dienst komen de jongeren 
boven en vertellen wat zij hebben gedaan. Afgelopen keer vertelde zij 
over de kracht van gebed, wanneer, hoe en waarom gebedsmomenten 
er kunnen zijn en hoe je daar op je eigen manier invulling aan kunt 
geven. Samen leerde we over de zogenaamde gebedsketting; een 
armband van enkele kralen(parels) die elk hun eigen betekenis en 
verwijzing hebben. Als kapstok en checklist; een praktische hulp en een 
mooi getuigenis! 
 
Flentroporgel 
Zij klinkt als nooit tevoren, harmonieus, fris en éénstemmig tot 
meerstemmig. Begeleidend of op de achtergrond weet ze van 
ophouden en zwijgen, zij kent haar zwakke plekken en valse noten en 
is bereid hieraan te laten sleutelen; zij laat zich bespelen en het beste in 
zich naar buiten komen. Prominent in de kerk doch niet vooraan kent 
zij haar plaats sinds vele tientalle jaren; Jawel ons Flentroporgel. Er 
werd in haar geïnvesteerd en zij is het waard. We wensen de 
organisten veel speelplezier met deze grote dame en wensen haar toe 
de lofzang gaande te houden tot Gods eer. We danken de firma 
Elbertse orgelmakers uit Soest voor hun inzet en toewijding.  
 
Verhuisd 
De familie is verhuisd; zeker tot tevredenheid en geruststelling van 
velen. Otrabanda was een zinvolle lokatie om in het midden van de 
achterstandswijk met sociale problemen zoals chollers, drugs en 
prostitutie als christelijk gezin te wonen. Maar tegelijk een lokatie van 

Pastoraal meeleven 
We stonden stil bij de uitvaart mw. G. Rudolph van Borssum Waalkes, 
een zeer hoge leeftijd werd bereikt en daarbij een toename aan 
wijsheid en geloof. We kennen mw. Rudolph als een bewogen vrouw 
met diepe gedachten die een schat aan ervaringen met zich meedroeg. 
Op vele plaatsen gewoond en geleefd heeft zij levenservaring opgedaan 
en bewondering gekregen voor de manier waarop ze in het leven wilde 
staan; ook in geloof. Tegelijk was zij een vrouw met een uitgesproken 
mening en kon zij actueel en kritisch zijn in haar waarneming. 
Niettemin was er ook vermoeidheid en verlangen naar rust; het leven 
was voldragen en tijd om de Vader te ontmoeten met wie zij innig 
heeft geleefd en waarvan zij naar kinderen en kleinkinderen heeft 
getuigd. We verliezen met mw. Rudolph één van de ouderen van onze 
gemeente, een markante mens, een getuigenis van God trouw een 
leven lang! 
We werden geconfronteerd met het snelle proces van ziek-zijn en 
overlijden van mw. Maira Levestone; de ontluistering en verzwakking 
van haar lichaam terwijl nog zoveel wilskracht in haar aanwezig was. 
Toch moest het in de laatste periode zo zijn en kreeg ze vrede met het 
naderende afscheid. Dat viel zwaar voor de familie en vrienden! We 
kennen Maira van de periode dat ze actief was in en voor de Fortkerk. 
Als vrijwilliger, gastvrouw en vervangend koster was ze lange tijd een 
bekend gezicht in de gemeente. In het laatst van haar leven wat naar de 
achtergrond gegaan door omstandigheden, maar door de getrouwen 
onder ons zeker niet vergeten. Een sociaal betrokken vrouw die in 
haar leven actief gezocht heeft naar haar Heer is van ons heen gegaan.  
In de kerstdagen werd de familie Naaldijk opgeschrikt bij de plotselinge 
opname van broer in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. 
Doktoren konden zijn situatie snel verbeteren maar het was een 
ernstig signaal dat ook bij het herstel serieus genomen moet worden. 
We wensen sterkte en wijsheid voor de familie. 
 
Bij de diensten 
De eerste zondag in Februari gaat de nodiging uit om deel te nemen 
aan het Avondmaal: niet per sé een vanzelfsprekendheid! We 
bedenken hoe uitzonderlijk en liefderijk dit moment is als we ons 
bewust worden van het offer dat Christus gebracht heeft om God en 
mens te verzoenen. In de belijdende gemeenschap met elkaar en 
Christus ervaren we de heelheid; soms maar voor een moment, toch 
een impuls voor het geloof, kracht in moeilijke tijden en troost voor 
het verdriet dat we soms moeten dragen. In al die dingen heeft de 
Heer ons gekend en blijft ons de woorden van vergeving en verblijding 
aanreiken en daarbij een mooi vooruitzicht en rijke verwachting. De 
waarde daarvan beleven wij op persoonlijke basis van geloof. In 
verscheidenheid een eenheid! 
 
Gesprekskring 
Op de laatste woensdag van de maand ontmoet de gesprekskring 
elkaar rondom een thema dat door de predikant wordt ingeleid en 
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Stichting Behoud Fortkerk 

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  

risico, ongemak en overlast. We zijn neergestreken op San Fuegoweg 
18 op Jongbloed. Een heerlijk huis met grote tuin en veel ruimte, rust 
en regelmaat.  
 
Domineesgroet 
Namens ons gezin en beide chinezen dank voor alle meeleven, 
kerstgroeten en nieuwjaarswensen. We hopen en bidden op een 
goed jaar. 
Hartelijks, 
Ds. Peter van Bruggen 

Al een aantal maanden hebben wij geen stukje geschreven in het VPG
-nieuws. 
Hoog tijd om jullie op de hoogte te brengen waar de Stichting 
Behoud Fortkerk zich zoal mee bezig houdt. 
 
Van 14 januari t/m 26 januari is er groot onderhoud gepleegd aan de 
orgels van de Fortkerk en de Emmakerk. Drie technici van Elbertse 
Orgelbouw uit Soest zijn ruim een week werkzaam geweest in de 
Fortkerk om alle 850 pijpen van het orgel grondig schoon te maken. 
Ook is de orgelkast in- en uitwendig gereinigd. De deuken in de 
metalen pijpen werden uitgeklopt. De dempkist van de windmachine 
is aangepast en voorzien van een filter zodat schone lucht naar het 
pijporgel wordt gebracht. De bevoering van de manuaalklavieren is 
versleten; beide manuaalklavieren zijn opnieuw bevoerd. 
Tenslotte is het pijporgel generaal gestemd op de bestaande 
toonhoogte. 
 
In de 2e week werd er gewerkt aan het orgel in de Synagoge en de 
Emmakerk. 
In de Emmakerk is ook groot onderhoud gepleegd, zo is het toets- en 
registermechaniek nagekeken en afgeregeld. De lekkage in de 
blaasbalg is gedicht. Ook is de afgebroken abstrakt van het 
pedaalklavier gerepareerd. 
 
De totale kosten van dit groot onderhoud aan beide orgels en de reis
- en verblijfkosten  zijn € 15.900,=. De Stichting Monumentenfonds 
Curaçao heeft 75% hiervan voor haar rekening genomen als subsidie 
en het restant wordt betaald door beide wijken en de Stichting 
Behoud Fortkerk.  
 
Vlak vóór de Kerst heeft het schildersbedrijf Caribbean Maintenance 
Developers nv de slechte plekken in de Fortkerk bijgewerkt. Ook de 
pilaren zijn aan de onderkant weer geverfd. Zij hebben hiervoor geen 
rekening gestuurd. Dank aan de heer Den Hartog. 
 
Helaas is de rode verf, van het dak van het torentje, aan de westkant, 
doorgelopen naar o.a. de klok.  Wij hebben drie jaar garantie op het 
verfwerk. Eerder genoemd schildersbedrijf is nog op zoek naar een 
oplossing, omdat er gebruik moet worden gemaakt van een 
hoogwerker. Niet alle hoogwerkers kunnen het Fortplein bereiken. 
 
Daarnaast hebben wij drie offertes aangevraagd voor de bestrijding 
van witte mieren in 
het plafond van de Fortkerk. Hierover later meer. Ook dit zal een 
behoorlijke kostenpost worden, daar er rondom de Fortkerk om de 
10 centimeter geboord zal moeten worden. 
 
De laatste zondag van de maand wordt er gecollecteerd bij de uitgang 
voor onze Stichting. Ook kunt u geld overmaken naar MCB-
rekeningnummer 26392809 t.n.v. Stichting Behoud Fortkerk Wij 
hopen op uw financiële medewerking. 
 
Joop Snel,  
voorzitter Stichting Behoud Fortkerk. 

is pp F 25,-- 
Voor opgave en meer informatie:  
Maria Muller,  
tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: 
mariamullerdidi@gmail.com 

Zie ook de foto’s op pagina 5 
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Het nieuwe jaar is alweer enkele weken aan de gang. Ik wens u Gods 
zegen toe. Zonder zijn zegen kunnen we niet, niet als individu, niet als 
kerk. We mogen God vragen of Hij ons zegent in onze kerkelijke activi-
teiten; dat ze vrucht dragen en een teken zijn van zijn Koninkrijk. Intus-
sen is de wereld om ons heen onrustig. We horen steeds meer van 
onderdrukking en geweld, honger en armoede. De criminaliteit stijgt. 
Veel mensen ontvluchten huis en haard. Het komt voor ons heel dicht 
bij, nu veel Venezolanen hun land ontvluchten. Sommigen nemen ook 
hun toevlucht tot Curaçao. God geve de regering wijsheid en liefde in 
dezen. 
Intussen gaan de kerkelijke activiteiten door. Ik noem u: 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag komt de gebedsgroep bijeen van 19.00 tot 20.00 uur in de 
consistorie. We bidden voor kerk en wereld (zie boven), voor anderen 
en voor onszelf. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Elke dinsdag is er belijdeniscatechisatie van 20.00 tot 21.00 uur in de 
consistorie. We bereiden ons voor op het doen van openbare belijde-
nis van ons geloof. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij mij. 
 
Bijbelstudie 
Eens in de 14 dagen is er op donderdag Bijbelstudie. We komen dan 
van 19.30 tot 21.00 uur bijeen in de consistorie. We bespreken op het 
ogenblik het evangelie naar Johannes. De data zijn: 1 en 15 februari en 1 
maart. 
 
Gespreksgroep “Onder de boom” 
Eveneens eens in de 14 dagen komt de gespreksgroep “Onder de 
boom” bijeen. Ik heb begrepen, dat vroeger mensen buiten, onder de 
boom bij elkaar kwamen en gesprekken hadden over de dingen, die hen 
bezighielden. Vandaar de naam “onder de boom”. We bespreken aller-
hande onderwerpen – onderwerpen, die aangedragen worden door de 
deelnemers. We komen bijeen op donderdagen en wel van 19.30 tot 
21.00 uur in de consistorie. Op het ogenblik bespreken we enkele 
hoofdstukken van het boek van de profeet Ezechiël. De data zijn: 8 en 
22 februari. 
 
Seniorenmorgen 
Op 19 februari a.s. is er weer seniorenmorgen. We komen dan bijeen 
van 9.30 tot 11.30 uur. We bespreken een Bijbelgedeelte, we zingen en 
bidden. Wegens carnaval is deze morgen een week later dan gewoon-
lijk. 
 
Jongerencatechese 
Eens in de 14 dagen is er op woensdag jongerencatechese, en wel van 
18.30 tot 19.30 uur in de consistorie. De data zijn: 14 en 28 februari. 
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Wijknieuws Emmakerk  

 
Bij de diensten 
Op 11 februari a.s. is er een gezamenlijke dienst met de E.B.G. In ver-
band met de Gran Marcha (carnaval) kunnen ze geen diensten houden 
in hun eigen kerk. De dienst wordt geleid door br. Hanco de Lijster 
(liturgie) en zr. Marie Caspers-Sumpter (prediking). 
Op 18 februari a.s. is het de eerste lijdenszondag of de eerste zondag in 
de Veertigdagentijd. We gedenken in deze tijd inzonderheid het lijden 
van Christus. De lijdenstijd duurt zes weken. 
 
Zangdienst 
Op 23 februari a.s. is er weer een zangdienst in onze Emmakerk. We 
beginnen om 19.30 uur. Liederen kunt u opgeven bij mij. 
 
Onze zieken 
De afgelopen periode hebben de volgende gemeenteleden in het zie-
kenhuis gelegen, voor onderzoek of operatie: br. Orlando Griffith, Ab-
bygail Agard en Bo-Anne Bos. De laatste onderging een operatie in de 
V.S. We wensen al onze zieken, thuis of in het ziekenhuis, Gods steun 
en kracht toe. 
 
Afscheid 
Op 28 januari j.l. nam zr. Elma Velgersdijk afscheid als ouderling-
kerkvoogd in verband met het verstrijken van haar ambtsperiode. We 
danken haar hartelijk voor haar inzet in de wijkkerkenraad en de kerk-
voogdij. Haar deskundigheid was ons tot steun. God zij met haar in  
haar verdere leven. Op het ogenblik hebben we twee vacatures in de 
wijkkerkenraad: één voor een diaken en één voor een ouderling-
kerkvoogd. 
 
Een vriendelijke groet voor u allen, 
Ds. Hans Végh 

Wijknieuws februari 2018 
Lieve mensen, als u dit krantje in handen hebt, zijn we al in februari, de 
tweede maand van 2018. Alsof de tijd nu nog sneller gaat. Het nieuwe 
jaar mochten we beginnen met lof-en dankzegging. 
Zie psalm 146, David doet dat heel kort en bondig aan het begin van 
deze psalm: HALLELUJA, Looft de Here! Heel fijn om het nieuwe jaar zó 
te beginnen. Wat zou het fijn zijn om met vele gelovigen samen geen 
vuurwerk af te steken, maar een machtig HALLELUJA aanhieven, 
misschien met enthousiast handgeklap, een geestelijk vuurwerk als het 
ware. Dan….zijn we ook in staat het nieuwe jaar met vertrouwen op 
Hem in te gaan. 
David waarschuwt ons in deze psalm ervoor, niet in de eerste plaats 
op mensen te vertrouwen, maar op de Here. Wie op mensen 

Nieuws Jet 
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vertrouwt, komt vaak bedrogen uit. Doch wie zijn vertrouwen op 
Hem stelt, zal niet beschaamd worden. Hij is immers de Schepper van 
alle dingen en ook Degene, die dat alles onderhoudt. Als God voor de 
schepping zorgt, zal Hij dat dan niet in de eerste plaats voor Zijn 
kinderen doen? In deze psalm wordt een hele rij van mensen 
opgenoemd voor wie de Here iets doet. Misschien herkent u zich wel 
in één van deze groepen. 
Dan mag u dat ook op uzelf toepassen: de Here zorgt voor mij! Als we 
dat op ons laten inwerken, kan het niet anders of we gaan opnieuw de 
Here prijzen en loven. De psalm eindigt met hetzelfde woord, 
waarmee hij begint: HALLELUJA! 
 
Diensten 
Wat een diensten hebben we in de maand december gevierd. Als we 
alleen al denken aan zondag 24 december. ‘sMorgens was het 4e 
Advent en ‘savonds gewoon verder met de Kerstnachtdienst op het 
Fortplein. Ieder jaar een happening, een bepaalde sfeer en ook deze 
keer weer een mooie opkomst. Met medewerking van Koor 
Guadalupana: heel mooi! 
Eerste Kerstdag hadden we dienst in de Emmakerk.  
 
Als de lichtjes doven 
Ilse Mulder droeg dit voor:  
Op een slagveld klonk een stem, was van ver te horen. Zong dat er in 
Bethlehem, een kindje was geboren. In die nacht, zo stil en groot, zwegen de 
kanonnen, Die zijn bij het morgenrood, 
toch opnieuw begonnen. Kerstmis lijkt ons keer op keer vrede te beloven. 
Maar kanonnen dreunen weer, als de lichtjes doven. 
Donkere Zuid-Afrikaan, honger moet je lijden. Mag niet naar je vader gaan, 
bent van hem gescheiden. Wie dit hebben uitgedacht, komen allen samen. 
Zingen plechtig “Stille Nacht”, zonder zich te schamen. Kerstmis lijkt ons 
keer op keer, vriendschap te beloven. Maar dan gaan ze altijd weer, alle 
lichtjes doven. 
Turk en Griek, Venezolaan en Marokkaan, mogen die hier blijven? Mogen 
die hier ook bestaan? 
Of zal men ze verdrijven? Kerstmis doet ons telkens weer, beterschap 
beloven. Laat dan deze ene keer; Het lichtje niet weer doven. Het lichtje, 
Het lichtje, Het lichtje, niet meer doven. 
 
Alle mensen, groot en klein 
Daarna volgden Eleasah (7jr) en Sheariah (6jr) Kastaneer met hun 
gedicht: 
Alle mensen, groot en klein           Dank U voor deze mooie Kerst, 
Jullie zullen horen,             Dank U voor dit feest, zó blij, 
dat vannacht in Bethlehem,           Dank U dat ik heel stil mag zeggen, 
Jezus is geboren.            ‘t Feest is ook voor mij. 
 
Seniorenkerstfeest 
Zoals ieder jaar een groot success. Een mooie Avondmaalsdienst, 
lekker indisch buffet, goede gezellige sfeer en …muziek van Trio Ékis!! 
Masha Danki aan alle handen, die meegeholpen hebben om er een 
mooie avond van te maken. 
 
Masha danki 
Aan alle handen, die in 2017 hebben meegeholpen om er een mooi jaar 
van te maken. Ik haal er een paar highlights uit. De grote schoonmaak 
van de tuin, die uit de hand gelopen was. Br Harry van Laar heeft een 
grote bak laten komen, die stond voor de kerk op de parkeerplaats. 
Jammer, hij stond in de weg, maar niets aan te doen. Donatie van 
Vivian’s Nursery. 
Zr. Enny, die de kerk met Kerst versierde en ook de kerstboom 
optuigde en het Indisch buffet verzorgde op ons Seniorenkerstfeest. 
Ook had ze een workshop voor de kinderen, de talenten sprongen 
eruit. De corsages van zr. Sigma Wiel, zoals ieder jaar, ze waren weer 
prachtig. 
Nogmaals allemaal Masha Masha Danki. Ik reken dit jaar weer op jullie. 
 
Ons orgel 
Dinsdag jl 17 januari heeft ons orgel een goede beurt gehad door Bert 
van Elbertse Orgelmakers uit NL.  

Het orgel is helemaal schoongepoetst, het werk viel mee. Hij vindt, dat 
wij een prachtig orgel hebben en speciaal gemaakt voor de tropen. 
Witte mieren en komehein lusten de houtsoorten, waarmee ons orgel 
gebouwd is, gelukkig niet. Danki Dios!! 
 
Jongelui 
Kerstvakantie voorbij! Jullie zitten in je tweede en laatste periode van 
het schooljaar. 
Er komen wel, alweer vrije (carnavals) dagen aan, maar houd je werk 
daarnaast toch goed in de gaten. SUCCES!! 
 
Filmavond VPG GemeenteGroeiGroep 
Op vrijdag 9 febr a.s. is er om 19u een filmavond in de Emmakerk. U 
bent hartelijk welkom. 
Kleine bijdrage voor de onkosten F5,- 
 
Karaoke/Potluck 
Op 17 febr is er weer om 17u Karaoke/Potluck middag/avond in de 
Flamboyant. Neem uw speciaal hapje en/of drankje mee (POTLUCK!). 
U bent hartelijk welkom!! 
 
Lieve mensen, nog een keer : BENDISHON (ZEGEN) en SALÚ 
(GEZONDHEID) voor 2018. 
Namens de Kerkenraad; Jet Baank. 

In Memoriam   
Hortence Edith Matroos-Strijk 

Op 1 december 2017 is zr. Hortence Edith Matroos strijk overleden. 
Ze was 78 jaar. 
Zr. Matroos werd op 10 januari 1939 geboren in Paramaribo, 
Suriname. 
De laatste jaren van haar leven waren niet gemakkelijk. Door haar 
ziekte was er geen goed contact meer mogelijk. Ze werd verpleegd in 
een verpleegtehuis. 
Zr. Matroos werd geboren in Suriname en verhuisde naar Curaçao, 
later naar Nederland en nog weer later weer terug naar Curaçao. Ze 
was een lieve, sociale vrouw, heb ik begrepen. Ze was altijd bereid om 
te helpen. Zo gaf ze haar man de gelegenheid om te studeren. Ze was 
een doorzetter en ondernemend. Tegelijkertijd hield ze van het leven. 
Ze deed graag leuke dingen, ze had haar hobby’s, ze hield van koken. 
Ze ging graag modieus gekleed. Wat haar kenmerkte was, dat ze 
positief dacht. Dat vond ze heel belangrijk. Gevleugelde woorden van 
haar waren: “Je mag er zijn”.  
Toen ze in 1977 uit Nederland terugkeerde naar Curaçao ging ze 
werken bij een notariskantoor. Later werd ze secretaresse van de 
juridische faculteit van de UNA. In die hoedanigheid leerde ze veel 
studenten kennen. 
Zr. Matroos was een gelovige vrouw en kerkelijk meelevend. Vroeger 
kerkte het gezin ook in de Emmakerk. Zr. Matroos leefde volgens haar 
christelijke principes. 
Een bekende Psalm was voor zr. Matroos Psalm 23. Deze psalm stond 
centraal in de korte rouwdienst, die op 6 december j.l. werd gehouden 
in het rouwcentrum van El Tributo in Otrobanda. David noemt God in 
deze psalm de goede herder. De goede Herder weidt zijn schapen in 
groene weiden en laat ze drinken uit koele beken. Zo geeft Hij ons de 
voeding voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Hij geeft ons zijn 
woord van troost. Dat mogen we met ons meedragen, in leven en in 
sterven. In het Nieuwe Testament noemt Jezus Zich de goede Herder. 
Hij leidt ons naar zijn Koninkrijk. Hij opent de weg naar het Vaderhuis 
door zijn lijden en sterven. God wacht op zijn kinderen in zijn huis. 
Daar zijn ze veilig en geborgen. 
Na de korte rouwplechtigheid werd zr. Matroos bijgezet op de 
Protestantse begraafplaats aan de Roodeweg. 
God trooste haar kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. 
 
Ds. Hans Végh. 

Vervolg Emma wijknieuws op pag12 
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Diaconie 
Helpen waar geen helper is 

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

Op 24 november j.l. is na een korte ziekte Fortunato Joaquin Gonzalez 
overleden. Hij was 86 jaar. Br. Gonzalez werd op 14 oktober 1931 
geboren hier op Curaçao. 
Ik heb begrepen, dat br. Gonzalez een lieve vader was. Hij stond altijd 
voor iedereen klaar. Hij was zorgzaam en respectvol. Voor zijn 
kinderen was hij een goed voorbeeld. Zijn familie was hem alles. Hij 
was graag thuis, bij zijn vrouw en kinderen. Naast zijn aandacht voor 
de huiselijke kring hield hij ook veel van zingen en dansen. Hij deed 
mee aan songfestivals en won er soms ook een. Hij hield van domino 
spelen en vissen. In zijn jonge jaren voetbalde hij ook. 
Br. Gonzalez heeft vijfendertig jaar gewerkt bij een bekende 
juwelierszaak. Hij was daar etuimaker, dat wil zeggen: hij maakte etuis 
en doosjes voor de juwelen. Hij werd daarin gewaardeerd, zozeer 
zelfs, dat hij een onderscheiding kreeg. Hij werd ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Een hele eer! Vóór hij ging werken bij de juwelierszaak 
heeft hij nog gevaren. 
Br. Gonzalez was geen  echte kerkganger, maar geloofde wel. Hij was 
ervan overtuigd, dat, wat er gebeurde, Gods wil was. 
Op 28 november j.l. namen we van hem afscheid in een korte 
rouwdienst, die gehouden werd in de kapel van de begraafplaats 
Bottelier. Hierin lazen we Ps. 100. De dichter roept ons op God te 
loven en te prijzen, want Hij is onze Schepper. Hij is goed en getrouw. 
Hij is onze goede herder. Hij troost ons in ons verdriet. In het Nieuwe 
Testament lezen we, dat Jezus Zich de goede herder noemt. Hij heeft 
zijn leven gegeven voor zijn schapen. Hij stierf voor onze zonden aan 
het kruis. 
Na de dienst werd br. Gonzalez bijgezet op de begraafplaats. 
God trooste zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie. 
 
Ds. Hans Végh. 

Bert Elbertse tijdens het onderhoud van ons orgel. 

Eleasah  en Sheariah Kastaneer: “Alle mensen, groot en klein”. 

Gelukkig Nieuwjaar, Bon Aña, Happy New Year 
 
Wij hopen dat u allen fijne feestdagen hebt gehad en lekker heb 
kunnen uitrusten van alle drukte van afgelopen jaar. 
Dat u door onze heer God een goed, gezond en gezegend 2018 zal 
hebben. 
 
Wij zijn de laatste maanden van het jaar erg druk geweest. Door 
financiële hulp uit Nederland konden we aan de renovatie van een 
familie huis beginnen. Deze familie woonden in een houten huis, waar 
het dak van lekte en het hout aan de wegrotten was. Samen met  
donateurs zijn 
we gaan kijken 
en hebben wij 
een plan van 
a a n p a k 
g e m a a k t . 
Samen zijn we 
voor een groot 
b e d r a g 
materiaal gaan 
k o p e n  b i j 
K o o y m a n . 
Steeds als ze 
i e t s  nod i g 
hebben kunnen 
ze dat bij 
Kooyman gaan halen voor het bedrag dat betaald is. Maar Kooyman 
verkoopt geen blokken en zand. Gelukkig kwam Zr Hilly Pijnaker uit 
Nederland met een check van € 1000. Een donatie die we mochten 
ontvangen van de Diaconie van Katwijk aan de Rijn. Zo hadden we geld 
om blokken en zand te kopen. Oh wat is God goed, hij liet alles in 
elkaar passen. De werkzaamheden worden door een broer en een 
buurman gedaan. Ze zijn al een heel eind opgeschoten en nadat de 
vloer gestort is kunnen ze beginnen met het nieuwe dak op te zetten. 
We zijn blij om de dankbare gezichten te zien. 
 
Orkaan Irma is ook op de bovenwindse eilanden langs geweest. Die 
orkaan heeft alles vernietigt. Vele mensen zijn dakloos en hebben niets 
meer. De diaconie heeft 14 pakketten kleding uitgezocht en ingepakt 
en samen met dozen levensmiddelen gestuurd.  
We willen iedereen die op een of ander manier een bijdrage hebben 
geleverd bij het helpen van St. Maarten hartelijk bedanken voor uw 
hulp en bijdrage. God zegent u allen rijkelijk. 
 
Eind november hadden we een gemeenteavond. Jammer dat er niet 
veel mensen aanwezig waren. Het is best een interessante en 
belangrijke avond. Op zo’n avond hoor je veel wat er in en om onze 
gemeente gebeurt. De preses Br. R. James vertelt iets over de VPG 
gemeente en de 3 kerken, Ebenezer Church, Emmakerk en de 
Fortkerk. De diaconie vertelt waar ze mee bezig zijn en wat ze in de 
wijk tegen komen. Olaf Mulder gaf een presentatie over de gelden, die 
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Interview met Anna Petrona 
Lid van de Diaconie 
door Amanda van Dijk 

“We helpen iedereen. Vaak is er schaamte maar ik probeer het ijs 

te breken door te zeggen ‘Niets moet, alles mag’.” 
 
Dit is het derde interview van een serie interviews met ambtsdragers 
uit de Emmakerk, Fortkerk en Ebenezer Church. Ouderlingen en 
diakenen 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 Anna Petrona 
aan het woord, diaken in de Fortkerk. 
 

1. Wie bent u en wat doet u in het dagelijks leven? 
Ik ben pensionado en doe veel vrijwilligerswerk. Hiervoor ben ik onder 
andere consulent Geestelijke Gezondheidszorg in Amsterdam geweest. 
Ik begeleidde mensen met psychische problemen, ik hielp ze met 
zoeken naar werk, met brieven die ze ontvingen of moesten versturen 
en soms ging ik ook mee naar de rechtbank. Daarvoor heb ik ook nog 
voor de Amsterdamse thuiszorg gewerkt, hier had ik alle diploma’s om 
mensen van jong tot oud te kunnen helpen. Ik heb daar 10 jaar 
gewerkt en in die periode heb ik veel verschillende dingen gedaan. Ik 
ben dus altijd in de zorg werkzaam geweest. Naast het 
vrijwilligerswerk wat ik doe wat gekoppeld is aan de diaconie en de 
kerk doe ik hier ook van alles is de wijk. Ik help kinderen met huiswerk 
en ga veel op visite bij oude mensen. Ik heb ook een koninklijke 
onderscheiding gekregen voor 30 jaar vrijwilligerswerk wat ik, ook 
altijd naast mijn werk, gedaan heb. In Nederland ben ik ook nog lid 
geweest van de commissie paVEM, een commissie onder leiding van 
koningin Maxima welke de inburgering van allochtone vrouwen moet 
bevorderen. 

 
2. Wanneer bent u diaken geworden? 

Op 9 november 2014, nu dus zo’n 4 jaar, ben ik diaken geworden. Al 
die tijd voor de Fortkerk al werken we als diakenen van de 
verschillende kerken natuurlijk ook veel met elkaar samen.  

 
3. Welke verwachting had u van het ambt? 

Ik wist ongeveer wel wat het inhield, ik heb het ook op internet 
opgezocht toen ik gevraagd werd. Ik wilde graag de gemeente en onze 
gemeenschap helpen. Dit deed ik altijd al in mijn vrije tijd en nu dus 
ook in het ambt als diaken. In 2014 had ik wat gesprekken met de 
dominee en toen hij hoorde wat ik in Nederland en ook hier op het 
eiland allemaal deed gaf hij aan dat ik ook zeker wat voor de gemeente 
kon betekenen als ouderling of diaken. Na wat onderzoek heb ik toen 
gekozen voor het ambt van diaken, dit sloot heel goed aan waar ik in 
mijn dagelijks leven al mee bezig was.  

 
4. Heeft u een bijzondere taak binnen de groep van diakenen? 

Ik ben ook penningmeester en daarnaast doe heel veel verschillende 
dingen, maar ik ben het meest betrokken bij de voedselpakken en de 
bezoeken die we daarvoor afleggen. Ik kom dus veel bij mensen thuis 
en bekijk en vraag dan meteen of we naast voedselhulp ook nog andere 
hulp aan zo’n gezin of persoon kunnen bieden. We helpen iedereen die 
het nodig heeft en de meeste aanmeldingen krijgen we via via binnen. 
Ik werk bijvoorbeeld ook samen met de wijkregisseur en bel dan naar 
een gezin om een afspraak te maken. Vaak is er schaamte maar ik 
probeer altijd het ijs te breken door te zeggen ‘Niets moet, alles mag”. 
Ik ga ook niet alleen want er komen situaties voor waarbij het 
gevaarlijk kan zijn als mensen bijvoorbeeld kampen met psychische 
stoornissen. Ik ben eigenlijk elke dag wel bezig met het 
vrijwilligerswerk en de diaconie, het is een way of life voor mij.  

 

er binnen komt en wat er uit gaat, hoe het met de eigendommen van 
de gemeente gaat. Alles krijgt men op een groot scherm te zien. Dus 
de gemeente van de VPG krijgt informatie wat ze normaal gesproken 
gedurende het jaar nooit te horen krijgen.  
De heer Leen van der Maas van de marine vertelde zijn/hun ervaring 
tijdens hun werkzaamheden op St. Maarten na Orkaan Irma. Wat ze 
allemaal aan materiaal hadden meegenomen en wat ze daar voor werk 
hadden verricht.  
Het is belangrijk om zo’n avond mee te maken. Als u geen vervoer 
heeft of niet meer in het donker rijdt en toch aanwezig wilt zijn, kunt u 
altijd iemand van de kerk benaderen en kijken of iemand u op kan halen 
en terug kan brengen. Dan kunt u ook aanwezig zijn en zo de 
informatie krijgen en eventueel uw vragen te stellen waar u allang mee 
loopt. 
 
Voedselpakketten worden steeds ingepakt en weg gebracht naar de 
mensen die het echt nodig hebben. Afgelopen jaar hadden we weer een 
extra pakket voor de kerstdagen. In de extra pakketen krijgen ze 
levensmiddelen die ze normaal niet krijgen, zoals pindakaas, jam en 
fruitcocktail. Maar afgelopen jaar kregen ze iets extras. Diaconie kreeg 
van twee gulle gevers wat extrageld en zo konden alle mensen een kip 

en een mooie tas 
met verschillende 
soorten fruit er in 
krijgen. Het was 
mooi en hart 
verwarmend om de 
reacties te zien. Er 
waren mensen die 
zeiden dat ze niet 
meer wisten hoe 
een kip er uit ziet, 
die zouden hun kip 
die dag zelf koken. 
Anderen zeiden dat 
ze het met de 

kerstdagen zouden koken.  
Ik ben laatst bij een mevrouw geweest en die zei tegen mij dat ze haar 
kip had gestoofd met sperziebonen. Dat zij en haar 2 kinderen er 3 
dagen van hadden gegeten. Mijn gemoed raakt vol als ik zulke verhalen 
hoor. Dan vind ik het jammer dat ik niet meer heb om te geven. 
De tas met fruit hebben we samen met de gulle gevers bij mij hier thuis 
samen gezellig met de voorzitter van de diaconie zitten inpakken. Ik 
heb alles in dozen gekocht, bananen, druiven, appels, peren, 
sinaasappels en meloen.  
Ik heb lekker gekookt, zodat we na het inpakken lekker konden eten. 
Ze hebben gesmuld, alles was op. Ik blij natuurlijk. Dat was voor mij 
een teken dat ik lekker kon koken. 
 
Van de Goslingaschool kregen we ook een grote ingepakte bak vol met 
levensmiddelen, met twee plastieken tassen toiletpapier en een tas met 
schoonmaak middel. Die moest ik aan iemand geven die het echt nodig 
had. Die bak en de rest van de spullen zijn gegeven aan de mevrouw die 
al de kinderen uit haar buurt verzorgd. Toen ik daar aan kwam rijden 
zaten alle kinderen netjes gewassen en gekleed op mij te wachten om 
de spullen in ontvangst te nemen. Ze waren zo blij, want er zaten 
levensmiddelen bij die ze lusten, maar normaal gesproken nooit kregen 
omdat er geen geld is voor zulk soort eten. 
Wij van de diaconie zijn ook blij en dankbaar dat we iemand die in haar 
wijk zelf helpt, ook konden helpen met dit extraatje. 
We danken de Goslingaschool, de leerkrachten, de ouders en de 
kinderen voor deze bijzondere geste. God zegen jullie allemaal rijkelijk. 
 
We hebben nog steeds de weggeef zondag. De mensen komen, maar 
we kunnen meer mensen blij maken, met wat we zelf krijgen. Men 
neemt ook voor familie en kennissen kleren mee.  
We zijn nog steeds blij en danken God dat we nog steeds bij Br. Hanco 
de Lijster thuis terecht kunnen. 
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Centrale Kerkenraad 

From our Preses 
 Br. Ralph L. James 

Brothers and Sisters in Christ I greet you on behalf of my fellow colleagues of 
the Central Board of the United Protestant Church. At the time that you are 
reading this edition of the UPC News a month of the New Year would have 
passed by. Looking back at 2017, one of the highlights of past year was the 
500th year commemoration of The Reformation. This milestone in the history 
of the Protestant Church was commemorated during a special Service which 
was held in the Fort Church. During this Service the UPC flag symbolizing the 
unity and diversity within the United Protestant Church of Curacao was 
presented by three youngsters representing the three Church Districts.  
Having commemorated 5 centuries Reformation, a central question that can 
be asked is where do we stand today as the United Protestant Church and 
how do we move forward as a Church with regard to underlying principles 
which triggered the move by Maarten Luther to nail the well known 95 theses 
on the doors of the Church in Wittenberg, Germany? In this regard the 
initiative taken by the Ministry of the UPC to organize the first meeting in 
2018 of UPC Church officials and leaders on January 13th which addressed 
aforementioned question should be highly applauded. During this meeting 
UPC stakeholders meeting, a number of basic questions related to the 
relevance of Reformation for the Church today were discussed in four small 
groups during a break-out session followed by a plenary discussion. 
Aforementioned discussion culminated in a number of conclusions which 
should be considered as a framework within which the UPC should continue 
the Reformation process, seeking better and more appropriate ways to enable 
us as a Church to more effectively carry out our main Mission, being reaching 
out to our community to make disciples of men and women. 
This implies that as a Church we should go back to basic, meaning winning 
Souls for Christ. It also implies that we should strive towards making our 
Church more appealing to attract new comers by amongst others going out 
more often into the community, optimizing the use of modern media 
technology etc. This will require for us to move out of our customary 
comfort zones, letting go of those age-old traditions which prove not to be 
conducive in achieving our Mission. With other words, by renewing our minds 
and mindsets we must embark on new ways of applying our gifts and talents 
to make the necessary changes in our Church which would better equip us to 
carry out our Mission. This requires that each one of us as member of the 
UPC should maximize the use of the unique created gifts, talents and skills 
with which our Creator has so freely endowed us with.  
During the past year The Central Church Board initiated a number processes 
which should lead to a more effective functioning Church. These processes 
are not goals in themselves, but are rather of a facilitating nature, enabling us 
as worshippers to better give expression to our Faith and assist us to more 
effectively pursue our Mission. One of the processes that have started is the 
partial modification of the Church Order. This process which will take place in 
accordance with the relevant stipulations in the Church Order involves input 
from all UPC auxiliaries as well as input from the three Church Districts. The 
intention is that the modified Church Order will facilitate a better functioning 
of the UPC Church as an organization and as such contribute to a more 
decisive decision-making process within the Church. 
Another important process which will be initiated this year is extending a 
more solid and formal legal basis to the UPC, enabling we as a Church to 
carry out our various tasks and responsibilities more adequately. More 
information concerning this process will follow in due time. During this year 
the UPC will also continue reaching out to and working closely with other 
faith based organizations locally, regionally and also internationally. This is 

consistent with our approach which entails where necessary and where 
possible working with other organizations to further Christ’s Mission. In this 
regard it is worth mentioning that the UPC will continue to strengthen its 
relationship with organizations such as the Curacao Council of Churches, 
CANACOM and the World Council of Churches by participating in joint 
activities with aforementioned organizations.  
I am sure that the search for new and other ways of organizing ourselves as a 
Church will give rise to discussions amongst us. However, let us remain 
mindful that ultimately it should be our goal to be able to worship and profess 
our Faith in a Church in which all of us as well as new comers can feel at 
home and truly experience the presence of The Holy Spirit. Having said this, I 
believe that next to and even more important than possible organizational 
changes within our Church is the need for each one of us to always reflect on 
ways that can ensure that The Holy Spirit remains fully present in our lives 
and that we as Christians demonstrate this in all our doings and in all our 
relationships and communication with others. May the good Lord show us the 
path to achieve our God given Mission and may the Holy Spirit be our Ever 
Present Guide and Companion in our lives in this endeavor. If we look at the 
circumstances we might tend to believe that this is a very tall order and as 
such most difficult or even impossible. This might certainly be the case. 
However, as Christians we are instructed to walk by Faith and not by sight 
and if we do so walk then we are guaranteed success. Why? Because as long 
as we ensure that our goals and objectives are fully aligned with God’s 
purpose for us as individuals and as a Church, we will be able to do all things 
through Christ which strengthens us. To everyone I say, have a great year 
ahead. Be good and Be Blessed.  
Bro. Ralph L. James 
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Nieuws van de jeugdpredikant  
In januari werd ik gevraagd om de maandopening te verzorgen op het 

Marnix College, het thema was: ‘Volharding’. Volharding, dat is best 

wel toepasselijk, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Want met 

nieuwjaar worden vaak goede voornemens gemaakt. Misschien heb jij 

ook wel een goed voornemen voor 2018. Wil je vanaf nu echt je 

huiswerk op tijd af hebben. Of wil je misschien niet meer zo laat op je 

smartphone bezig zijn en neem je je voor om na 10:00 uur niet meer te 

kijken en te gaan slapen, zodat je de volgende dag uitgerust wakker 

wordt. Goede voornemens verzinnen en bedenken, dat is snel gedaan. 

Maar goede voornemens ook echt volhouden, dat is moeilijk. Daar is 

volharding voor nodig. Volharding is, dat je doorgaat als het moeilijk 

wordt. 

In mijn studeerkamer hangt een hanger, gemaakt van drijfhout, waarop 

staat: ‘When nothing goes right, go left.’  En dat vind ik heel 

toepasselijk als het gaat om volharding. Want het gaat niet altijd zo als 

jij het wilt. Er gebeuren dingen die je niet leuk vindt. Gebeurtenissen in 

je leven lopen anders dan je had gedacht. Wat dan belangrijk is, is dat je 

je daardoor niet laat afleiden, maar dat je kijkt naar wat er wel is! Als je 

niet rechts af kunt slaan, omdat de weg is geblokkeerd, dan ga je 

linksaf. Een andere route dan de route die je hebt gepland, maar 

misschien kom je zo wel mooie verrassingen tegen. Anders, maar toch 

goed! 
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Fundashon Betsaida organiseert van 3 tot en met 5 april een drie 
daagse paasconferentie met het thema “Ontwaakt, een nieuw leven in 
Christus“. Doel van deze conferentie is de gemeente en de 
gemeenschap vanuit het geestelijk aspect te onderrichten over de 
onderwerpen: Gemeente opbouw, vrij zijn in Christus en persoonlijke 
geestelijke groei. Voor een frisse blik is gekozen voor ervaren sprekers 
uit Nederland en Suriname te weten: Desire Peerwijk (SUR), Rhoinde 
Doth (NL) en Orlando Bottenbley (NL). Alle drie zullen elk 1 lezing en 
2 workshops verzorgen. 
Tijdens de conferentie zullen drie thema’s worden behandeld: 
1. Vrij zijn in Christus,  

2. Persoonlijke groei in Christus  

3. Gemeenteopbouw in de 21e eeuw. 

Aan het einde van de conferentie kunt u antwoord geven op de 
volgende vragen:  
- Hoe worden we echt vrij in Christus?  

- Welke blokkades kunnen op onze weg staan om Christus in al zijn 
glorie te ontdekken?  

- Als we die vrijheid hebben ontvangen, hoe kunnen we van baby 
groeien naar volwassenheid in Christus?  

- Welke stappen zijn belangrijk voor die groei? en tenslotte hoe 
kunnen we onze talenten gebruiken voor het opbouw werk van 
Gods Koninkrijk?  

- Hoe houden we rekening met de huidige wereldse 
omstandigheden bij die opbouw? 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 
conferentie. 
Fundashon Betsaida zal zich maximaal inspannen om verblijfplaatsen op 
Curaçao te organiseren voor degenen die uit het buitenland komen. 
Indien u hiervoor in aanmerking wenst te komen dan is het verzoek 
om uiterlijk 15 februari 2018 een email te sturen naar 
jostasam@yahoo.com.  
In een drieluik stelt Fundashon Betsaida de sprekers van de 
Paasconferentie aan u voor. 
 

Volharding wordt makkelijker als je een doel voor ogen hebt. De 

apostel Paulus zegt in de brief aan de Hebreeen: ‘Laten wij met 

volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.’ Paulus vertelde aan 

iedereen over Jezus, dat was zijn doel. Dat was heus niet altijd 

makkelijk en het was ook niet altijd makkelijk om christen te worden in 

die tijd. Maar Paulus zegt: houdt vol, want je zult beloond worden voor 

je geloof.  

Volharding wordt ook makkelijker als je je zorgen deelt, door er met 

anderen over te praten. En je kunt bidden tot God en vragen of Hij je 

kracht wilt geven om door te kunnen gaan. Op dezelfde dag dat ik op 

het Marnix College was, was ik ook op de Divi Divi school, en heel 

toevallig (of niet?) zongen ze daar een lied over kracht: 

 

Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, geef mij kracht 

‘k ben een mens onder velen Heer 

‘k ben een mens, zoals velen Heer 

‘k ben een mens, ‘k wil geloven Heer 

Geef mij kracht 

 

Steeds op zoek naar de waarheid, Heer 

Steeds op zoek naar de liefde, Heer 

Steeds op zoek naar het Leven, Heer 

Geef mij kracht 

Geef mij kracht, heel mijn leven Heer, geef mij kracht 

 

Activiteiten van de Jeugdraad 
- We zijn het jaar fris gestart met een Nieuwjaarsduik op 2 januari bij 

Caracasbaai. We waren met ongeveer 40 mensen uit alle drie de kerken. Het 

was heel gezellig en we hebben lekker gegeten. 

- Voor de jeugd van 12 jaar en ouder wordt er op zaterdag  3 februari een 

filmavond gehouden, bij ds. Marielle thuis. We gaan kijken naar de film The 

Blind Side. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Michael Oher, een 

dakloze Afro-Amerikaanse jongen. Michael wordt opgenomen in een rijk 

gezin en zal later uitgroeien tot een van de beste American Football spelers 

van Amerika. Wees welkom! We beginnen om 18:30 uur.  

- Op 18 maart wordt in Ebenezerchurch een VPG-jeugddienst gehouden. De 

voorbereidingen voor deze dienst zijn op de zaterdagen 24 februari, 3 maart 

en 17 maart. Noteer deze data alvast in je agenda, nadere details volgen nog. 

 

Hartelijke groet, 

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg 

5. Kunt u een belangrijke gebeurtenis benoemen uit de periode 
dat u diaken bent? 

Wat natuurlijk een bijzonder verhaal was de keer dat we een groot 
bedrag van een echtpaar kregen om een huis op te knappen. We 
hadden een gezin op het oog, maar toen we verder in het proces 
waren en mevrouw erachter kwam dat we alleen dingen wilden 
opknappen en ze geen nieuw huis zou krijgen, wilde ze niet meer.  
Daar heb ik veel tijd en energie in gestoken en het is zo raar afgelopen 
dat ik daar een naar gevoel aan overgehouden heb.  

 
6. U bent diaken in de fortkerk, wat kenmerkt deze gemeente? 

Ik ben daar gedoopt, net als al mijn andere broers en zussen. We 
gingen daar vroeger naar zondagschool of samen met andere kinderen 
naar die kerki, zoals ik dat noemde. Ik heb mooie herinneringen aan de 
Fortkerk.  De Fortkerk is mijn kerk.  

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

Ik hou van kinderen, ik hou ervan om hen dingen te leren. Niet alleen 
huiswerk maar ook handvaardigheid, of ik vertel ze over onze normen 
en waarden. Ik vertel over gewoontes van vroeger, over kinderliedjes 
die bijna niet meer gezongen worden en over Curaçaose gerechten.    
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

VoorElkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

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

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

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

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

   vpgnews@gmail.com 

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

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

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

Wij verhuren bij onze woning apparte-
menten voor vakantieverhuur en bieden 
deze graag aan voor uw familie. 
 

Wij wonen op Cas Grandi en hebben 
prachtig uitzicht over de Caracasbaai. 
Gasten genieten hier van de rust! Spreek 
ons gerust aan in de (Fort)kerk of bel/
email ons voor de mogelijkheden. 
www.villa-topzicht-curacao.com 
info@villa-topzicht-curacao.com 
Telnr: (+5999) 7476627 
Mob : (+5999) 5229548 
 

Arend en Barbara Strampel 

Jeugdhoek 
Door ds. Mariëlle Berends-van Waardenberg 

 
 

 

 
 

 

 


