
Maandblad van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao 
Monthly Bulletin of the United Protestant Congregation of Curaçao 

Boletin Mensual di Kongregashon Protestant Uní di Kòrsou 

Port Betaald 

   VPG 

 Nieuws-News-Notisia 

Jul/Aug 2020 VPG NIEUWS 

Een kroonjaar is een jaar waarin een door 5 deel-
baar jubileum wordt gevierd. Zoals iemand die 50 
jaar oud wordt, of mensen die 25 jaar getrouwd 
zijn. Het jaar 2020 kan in een ander betekenis een 
kroonjaar worden genoemd. Niet omdat het deel-
baar is door 5, maar omdat een virus met de naam 
Corona (betekent kroon) koning is van het jaar. 
Het bepaalt alles wat er gebeurt. Zelfs ons taalge-
bruik - nieuwe woorden zijn ontdekt, zoals sociale 
afstand en coronamaatregelen. En de term nieuwe 
normaal. 
 
Ook de kerk heeft zich moe-
ten aanpassen aan het nieuwe 
normaal. Een “normaal” waarin 
grote samenkomsten beperkt 
zijn. Koffiedrinken na de dienst 
heel voorzichtig mag gebeuren. 
Diensten in de eerste plaats 
digitaal worden uitgezonden. 
Lichamelijke aanraking wordt 
vermeden. Een normaal waarin 
je hoopt dat de persoon die 
achter je zit in de kerkbanken 
niet plotseling een niesbui 
krijgt. Normaal? Normaal betekent “volgens de gel-
dende normen”. Wie bepaalt deze geldende nor-
men? In de maatschappij bepaalt de regering de ge-
dragsnormen op grond van de grondwet die geldt 
in dat land. In de kerk bepaalt de Koning van de 
kerk wat normaal is. Dan is de kerk een kroonkerk. 
Wat normaal is lezen we dan in de Bijbel. De vraag 
is dus, was het oude normaal wel volgens deze nor-
men? En het nieuwe dan? Wat is eigenlijk normaal 
voor de kerk van Jezus Christus? De corona crisis 
dwingt ons deze vragen te stellen. Als we op weg 
willen naar een nieuw-normale kerk, zullen we deze 
normen moeten herontdekken. 
 
Normaal in de Bijbel 
In het Bijbelboek Handelingen lezen we wat nor-
maal was voor de eerste gelovigen. “Elke dag kwa-
men ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 
Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele 

volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met 
mensen die gered wilden worden” (2:46-47). De 
rest van het Nieuwe Testament bevestigt dat de 
eerste gelovigen op zeker 5 niveaus hun geloof be-
leefden.  
 
 - Het eerste niveau is dat van het persoonlijke le-
ven. Individueel groeiden ze in kennis en vertrou-
wen. In veel van de brieven in het Nieuwe Testa-
ment worden gelovigen aangespoord om hun geloof 
vast te houden, te vertrouwen en te blijven hopen. 
Dit is heel belangrijk en actueel in deze tijd.  

 
 - Op niveau 2, in hun eigen 
gezin, vierden ze hun geloof en 
deelden ze het met elkaar. Hier 
hebben de gelovigen vanaf het 
begin de gebruiken van het Jo-
dendom overgenomen, door 
een sterke focus te plaatsen op 
geloven in het gezin.   
 
 - Daarnaast, op niveau 3, kwa-
men ze in huizen bij elkaar. Dat 
was essentieel in hun geloofsle-

ven. Een aantal gezinnen kwamen in huizen bij elkaar 
om samen te eten en te leren en te groeien. Hun 
contact met elkaar was dagelijks, en niet maar een 
enkele keer per week. Misschien was dit wel de kern 
van hun geloofsbeleving. De meeste opdrachten die 
van toepassing zijn op “elkaar” in het Nieuwe Testa-
ment, kunnen alleen in kleinere groepen worden 
toegepast. Zo lees je ook in veel brieven van “de 
gemeente die in het huis van iemand bij elkaar 
komt”. Dit noemen we vandaag kleine groepen, 
huiskringen, groeigroepen, enzovoorts. 
 
 - Het vierde niveau was dat ze elkaar in de tempel 
ontmoetten. Dat waren grotere groepen dan alleen 
enkele gezinnen. Na ongeveer 325 nC zijn deze bij-
eenkomsten uitgebouwd. Deze werden later de kern 
van geloofsbeleving.  
 
 - En op niveau 5 straalden ze hun geloof uit in de 
maatschappij, door diaconaat en getuigenis in de ver-
schillende kringen waarin ze zich bevonden. Dit was 
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Redactioneel 
Beste Lezers, 
 
Voor u ligt de Juli/Augustus 2020 editie van VPG Nieuws. Gelukkig 
weer een editie van 16 pagina’s. Het voorpagina-artikel  is geschreven 
door ds. Jan Douwe van ‘t Zand. Over het kroon (corona) jaar 2020. 
Gaan we terug naar het gewoon van de begintijd van de Kerk? 
  
De meditatie op paginas 2, 5 en 11 is door mij geschreven en gaat over  
Mattheus 5 de verzen 13a 14a. Hoe zijn wij als christenen het zout van 
de aarde en  het licht in de wereld. 
 
Op pagina’s 6 t/m 11 het nieuws van de wijken. Ook vinden wij een 
aantal artikelen van de Wereld Raad van Kerken, van het C.I.P. en uit 
het Reformatorisch Dagblad. 
 
De kerken zijn gelukkig alweer een maand open op voorwaarde dat we 
ons, ter bescherming van elkaar, aan de nieuwe regels houden. Volg 
vooral de informatie op de verschillende Facebookpagina’s.  
Weekbrieven en WhatsApp groepen voor deelname aan de diensten. 
De online diensten gaan door, om allen in de gelegenheid te stellen een 
preek te beluisteren. Twee van onze wijken streamen de diensten die 
op hun facebookpagina’s live te volgen zijn. 
 
Blijf geloven en vertrouw op Onze Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en  
de krachtige werking van de Heilige Geest. 
 
De redactie wenst u gezondheid en Gods zegen toe.   
Hanco de Lijster. 

een normale deel van geloofsbeleving, dat je het ging vertellen waar je 
ook maar kwam.  
 
Oude normaal en Bijbels normaal 
Met het oude normaal bedoel ik het leven van de gelovigen tussen on-
geveer 325 nC en 2019 nC. Rond 325 nC werd het Christelijk geloof 
namelijk staatsgodsdienst. De kerk kreeg een machtspositie in de maat-
schappij. Gebouwen werden opgericht, structuren gevormd en betaal-
de ambtenaren werden aangesteld. Volgens mij stond dit oude normaal 
een hele eind weg van het Bijbelse normaal. Persoonlijk hadden mensen 
nog wel geloof, misschien met te veel lege rituelen en koud formalisme. 
Het geloof in gezinnen was in veel gevallen ook maar een gewoonte 
geworden. Even bidden voor het eten en niet veel meer dan dat. De 
bijeenkomsten in groepen, die de kern vormden van de eerste gemeen-
ten, kwamen in het oude normaal bijna niet voor. En indien wel, dan 
waren het vaak rationele studiegroepen, emotionele zorggroepjes of 
gezellige kletsgroepen zonder duidelijke doel. De grotere bijeenkom-
sten waren gecentreerd rondom een gebouw op een bepaalde dag van 
de week en waren in het oude normaal de kern en hoogtepunt van de 
religie. Dat vraagt veel geld en een logge structuur. En het geloof naar 
buiten brengen werd alleen maar door een kleine aantal fanatici gedaan. 
Op vele niveaus slaagde de kerk er dus niet in om Bijbels-normaal te 
kunnen zijn.  
 
Het nieuwe normaal en de nieuwe kerk 
Dus, hoe gaan we kerk proberen te zijn in het nieuwe normaal? Hoe 
gaan we in de nieuwe tijd opnieuw ontdekken wat een kroonkerk is, 
een kerk van de Koning? Misschien moeten we leren van de vervolgde 
kerk. Kerken in landen waar de grotere samenkomsten verboden of 
beperkt zijn. Zoals in het nieuwe normaal bij ons ook het geval is. In 
deze landen zijn kerken waar niet alles draait om de zondag. Deze ker-
ken zijn veelal huiskerken. Groepen van een aantal gezinnen die weke-
lijks samenkomen op verschillende plekken. Net als in Handelingen!  
 
Deze kerken zijn bestand gebleken tegen het corona virus, omdat hun 
hele kerkzijn niet afhankelijk was van grote gebouwen, betaalde krach-
ten en logge structuren. Zij konden zich snel aanpassen en zonder pro-
blemen doorgaan. Misschien is dat juist het vaccin dat onze kerken no-
dig hebben. Een heel duidelijke focus op de kringen of groepen in de 
gemeenten.  Dat we geen kerk zijn met een aantal groepen, maar een 
kerk van groepen. Een kerk die dat derde niveau van normaal zijn van 
de kerken in de Bijbel weer tot zijn recht laten komen. 
 
Wanneer we kroonkerk willen zijn, mogen we weer ons geloof gaan 
vieren in ons persoonlijk leven, ons gezin, onze groep, onze samen-
komsten en op straat, op ons werk en in de maatschappij. Dan kunnen 
we in het nieuwe normaal overleven en zelfs gedijen. Want dan wor-
den we weer kerk zoals de Koning het had bedoeld. Echte, normale 
kerken. Kerken die impact hebben op de maatschappij. Relevant. Be-
trokken. Begeesterd. 
 
Praktijk 
Hoe kunnen we dit voor elkaar krijgen? Ik denk dat een ieder van ons 
kan beginnen door ons opnieuw of voor het eerst toe te wijden aan de 
5 genoemde niveaus van gelovig zijn. Persoonlijk, gezin (als je die hebt), 
groep, gemeente en maatschappij.  
 
Wat is toewijding? Het beste illustratie dat ik daarvan ben tegengeko-
men, is het verschil tussen spek en eieren. De kip is betrokken bij het 
ei. Het vraagt van haar een offer van tijd, inspanning en energie. Maar 
de varken is toegewijd (committed) aan het spek. Hij geeft zijn leven.  
 
Dat is toewijding, en dat is wat God van ons vraagt (zie Romeinen 12:1-
2). Juist in deze tijd. En ga dan met een aantal toegewijde mensen een 
groepje vormen waar je leert een discipel van Jezus te zijn.  
Waar je elkaar helpt een holistisch Christen te zijn. Dan zijn we be-
stand tegen het corona virus, en kan de kerk groeien in deze tijd. 

Het leven als christen 
Een christen lijdt geen afgezonderd leven. Hij of zij is niet van de we-
reld, maar leeft wel in de wereld en heeft een band met de wereld. 
Dit gaat in de Schrift altijd samen. We richten ons op de toekomst, 
naar de wederkomst van Christus en het eeuwig leven. Maar dat bete-
kent niet dat wij ons terugtrekken uit de wereld. Dat was en is ook nu 
nog de dwaling van het monnikenwezen, dat leerde dat het voor het in 
praktijk brengen van het christelijk leven noodzakelijk is om zich van 
de gemeenschap af te zonderen en een leven van bezinning te leiden. 
Dat is niet volgens de Schrift. Integendeel, het wordt zelfs ontkend en 
nergens zo duidelijk als in deze verzen: “Gij zijt het zout der aarde.” 
En “Gij zijt het licht van de wereld.” (NBG 51) Evenzo door vers 9 van 
hoofdstuk 2 van de eerste brief van de Apostel Petrus, die luidt: “Gij 
echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 
natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van 
Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht:”. 

Vervolg op pagina 5 

Meditatie Mattheus 5:13a en 14a 
Br. Hanco de Lijster  
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VPG News-Nieuws-Notisia  
is het kerkblad van de drie wijken van 
de Verenigde Protestantse Gemeente 
van Curaçao. Het verschijnt tien keer 
per jaar  en wordt aan de leden per 
post thuisbezorgd of via E-mail. 
 
Ledenadministratie: 
Adreswijzigingen of vertrek kunnen 
worden doorgegeven aan het Kerkelijk 
Bureau in Fort Amsterdam.  
info@vpg-curacao.com 

 
VPG News-Nieuws is gratis, maar 
giften worden zeer op prijs gesteld. U 
kunt deze overmaken naar 
bankrekening 90091204 bij de MCB 
t.n.v. VPG Curaçao, o.v.v. ‘Donatie 
VPG-Nieuws’ 
Redactie: 
Hanco de Lijster (voorzitter) 
Ludmilla Sampson 
Ai-Ling de Riggs  
Melinda Domacassé 
 
 
 

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   

26 augustus 2020, 12.00 
uur  
Verschijningsdatum:  
Zondag 6 september 2020 

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 19 juli 2020 Obed Anthony Scholarship 
Zondag 16 augustus Fundashon Gideon 

 
Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de 
voedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de 
Kerstnachtdienst is bestemd voor de voedselpakketten. 
  

Collectes 

Juli 2020 
ma. 6   Mattheus / Mateo / Matthew       11:16-30 
di. 7     Mattheus / Mateo / Matthew       12:1-14 
wo. 8   Mattheus / Mateo / Matthew       12:15-32 
do. 9     Mattheus / Mateo / Matthew       12:33-50 
vr. 10  Mattheus / Mateo / Matthew       13:1-17 
za. 11  Mattheus / Mateo / Matthew       13:18-35 
zo. 12   Jesaja / Isaías / Isaiah         55:1-13 
ma. 13 Psalmen / Salmonan / Psalms       119:105-120 
di. 14    Psalmen / Salmonan / Psalms       119:121-144 
wo. 15 Jesaja / Isaías / Isaiah         44:1-20 
do. 16  Jesaja / Isaías / Isaiah         44:21-45:8 
vr. 17  Jesaja / Isaías / Isaiah         45:9-46:2 
za. 18   Mattheus / Mateo / Matthew       13:36-58 
zo. 19  Psalmen / Salmonan / Psalms       139:1-19 
ma. 20 Romeinen / Romanonan / Romans     8:31-39 
di. 21   1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings      3:1-15 
wo. 22 Johannes / Huan / John        20:1-18 
do. 23  Genesis / Génesis / Genesis       29:1-14 
vr. 24  Genesis / Génesis / Genesis       29:15-35 
za. 25  Mattheus / Mateo / Matthew       20:17-34 
zo. 26   Psalmen / Salmonan / Psalms       7:1-17 
ma. 27 Psalmen / Salmonan / Psalms       17:1-15 
di. 28    Psalmen / Salmonan / Psalms       145:1-21 
wo.29     Romeinen / Romanonan / Romans     9:1-18 
do. 30  Romeinen / Romanonan / Romans     9:19-33 
vr. 31  Genesis / Génesis / Genesis       3:22-42 

Augustus 2020 
za. 1   Genesis / Génesis / Genesis       31:43-32:12 
zo. 2   Genesis / Génesis / Genesis       32:13-32 
ma. 3   Psalmen / Salmonan / Psalms       85:1-13 
di. 4     Romeinen / Romanonan / Romans     10:1-21 
wo. 5   Mattheus / Mateo / Matthew       14:13-33 
do. 6     Daniel / Daniel / Daniel        7:1-14 
vr. 7   Daniel / Daniel / Daniel        7:15-28 
za. 8    1 Koningen / 1 Reinan / 1 Kings      19:1-21 
zo. 9    Psalmen / Salmonan / Psalms       105:1-22 
ma. 10 Psalmen / Salmonan / Psalms       105:23-45 
di. 11    Jesaja / Isaías / Isaiah         56:1-12 
wo. 12 Romeinen / Romanonan / Romans     11:1-18 
do. 13  Romeinen / Romanonan / Romans     11:19-36 
vr. 14  Mattheus / Mateo / Matthew       14:13-33 
za. 15   Ezechiel / Ezekiel / Ezekiel       44:1-9 
zo. 16  Mattheus / Mateo / Matthew       15:21-39 
ma. 17 Psalmen / Salmonan / Psalms       124:1-125:5 
di. 18   Psalmen / Salmonan / Psalms       138:1-8 
wo. 19 Jesaja / Isaías / Isaiah         51:1-11 
do. 20  Jesaja / Isaías / Isaiah         51:12-23 
vr. 21  Exodus / Eksodo / Exodus       1:8-2-10 
za. 22  Exodus / Eksodo / Exodus       2:11-25 
zo. 23   Romeinen / Romanonan / Romans     12:1-8 
ma. 24 Lucas / Lukas / Luke         22:24-30 
di. 25    Exodus / Eksodo / Exodus       3:1-17 
wo.26     Jeremia / Yeremías / Jeremy       15:1-9 
do. 27  Jeremias / Yeremías / Jeremy      15:10-21 
vr. 28  Romeinen / Romanonan / Romans     12:9-21 
za. 29  Mattheus / Mateo / Matthew       14:1-12 
zo. 30   Mattheus / Mateo / Matthew       16:21-28 
ma. 31 Psalmen / Salmonan / Psalms       26:1-12 
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Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 
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De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een adver-
tentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of pro-
ducten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de 
aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 
woorden is NAf 15,00 per maand. 
Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.  
   
Email: vpgnews@gmail.com 

Adverteren 

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

Kerkelijk Bureau 

Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 9.00 uur  tot 16.00 uur.    
Contactpersoon: mevr. Cicely Radermacher 
Tel.: 461 1139/Fax: 465 7481/E-mail: info@vpg-curacao.com 
Website: www.vpg-curacao.com 
 
Heilig Avondmaal/Holy Communion 
Wanneer u vanwege ziekte of om een andere reden graag thuis of in 
het ziekenhuis het H. Avondmaal wilt ontvangen, kunt u daarover con-
tact opnemen met de kerkenraadsleden of met uw predikant. 
If you know of any members who are ill or in hospital or who want to 
receive the Holy Communion at home, please contact one of our local 
board members or your pastor. 
 
Doopbediening 
Ebenezer Church    To be arranged with pastor  
Fortkerk en Emmakerk  Na overleg vast te stellen  
De doop wordt in principe op de derde zondag van de maand bediend; 
tenminste één van de ouders is of wordt dan belijdend lid van de kerk. 
 
Rouw– en trouwdiensten 
Indien u in één van onze kerken of op een andere locatie een huwelijk 
kerkelijk wilt laten inzegenen of een kerkelijke uitvaart wilt laten leiden 
door één van onze dominees, neem dan eerst contact op met de do-
minee van de betreffende wijk of het kerkelijk bureau. Dit geldt ook als 
u de dienst door een andere voorganger dan uw wijkpredikant wilt 
laten verzorgen. In gezamenlijk overleg wordt bepaald wie de dienst 
leidt en waar deze zal plaatsvinden. 
 
De VPG-predikanten houden op zondagen geen rouwdiensten. 

Radio Semiya  98.5 FM  
Christelijk radiostation elke zaterdag  
13.30 - 14.00 uur www.radiosemiya.org 
  
  08-07  zr. Sylvian Pinedo 
  18-07  br. D’arcy Lopes 
  25-07  ds. J.D. van ‘t Zand 
  01-08  ds. J. Kikkert 
  08-08  br. Hanco de Lijster 
  15-08  zr. Sylvian Pinedo 
  22-08  br. D’arcy Lopes 
  29-08  ds. J.D. van ‘t Zand 
  05-09  ds. J. Kikkert 
 
Wijzigingen voorbehouden. 

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-
sen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen 
hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 
 
05-07 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
12-07 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
19-07 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
26-07 br. Hanco de Lijster 
02-08 ds. Jan Douwe van ‘t Zand (HA) 
09-08 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
16-08 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
23-08 br. Hanco de Lijster 
30-08 ds. Jan Douwe van ‘t Zand  
06-09 br. Hanco de Lijster 
 
 
 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05-07 Nog niet bekend 
12-07 ds. Jacob H. Kikkert (HA) 
19-07 ds. Jacob H. Kikkert 
26-07 ds. Jacob H. Kikkert 
02-08 ds. Jacob H. Kikkert (HA) 
09-08 ds. Jacob H. Kikkert 
16-08 ds. Jacob H. Kikkert 
23-08 ds. Jacob H. Kikkert 
30-08 Nog niet bekend 
06-09 ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 
05-07 LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR) 
12-07 LP. D’arcy Lopes 
19-07 Men’s Fellowshio 
26-07 LP. Y. Isidora-Gumbs  
02-08 LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR) 
09-08 LP. D’arcy Lopes 
16-08 LP. Hanco de Lijster 
23-08 LP. Y. Isidora-Gumbs  
30-08 LP. Y. Isidora-Gumbs  
06-09 LP. Y. Isidora-Gumbs (HC & CR) 
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komen om een kerkbank warm te houden”. Inderdaad, want we moe-
ten de armen uit de mouwen steken. 
 
Als Kerk 
Laten we eerst kijken naar de bediening van de Kerk. De belangrijkste 
bediening van de Kerk is de uitdraging en de prediking van het Evange-
lie met Jezus als middelpunt. Direct gevolgd door gemeenschap met 
God in aanbidding en gebed. Het uitdragen, dus in het openbaar vertel-
len van het Evangelie vindt voornamelijk plaats buiten het kerkgebouw. 
In huiskringen, zoals dat ook in het begin van de Kerk gebruikelijk was. 
En door naar mensen toe te gaan en te evangeliseren. Dit gebeurt 
vooral door gemeenten waarin de Heilige Geest aanwezig is. Ik bedoel 
hiermee niet dat we op een hoek van de straat moeten gaan staan en 
uit de Bijbel gaan lezen.  
Net zoals een eredienst vraagt ook een evangelisatiebediening om 
voorbereiding. Er moeten afspraken gemaakt worden op welke manier 
of manieren we dit gaan doen. Bijvoorbeeld door met een groepje 
mensen af te spreken om op een bepaalde avond langs een aantal hui-
zen te gaan en daar een brochure met uitleg over het Evangelie af te 
geven. De tekst van de brochures moet gekozen worden en de bro-
chures moeten gemaakt worden. 
Zo wordt de bediening van de Kerk uitgevoerd door de leden van de 
Kerk. Evangeliseren kan ook spontaan gebeuren, tussen twee perso-
nen. Je praat met iemand en begint op gegeven moment over je geloof 
te praten. 
 
Als individu  
Als individu zijn wij als christen ook gewoon burgers van het land waar 
we wonen. En als christelijk burger kunnen wij op talloze manieren als 
zout van de wereld fungeren. 
Hoe kan je nu weten of je inderdaad een zoutend zout bent en een 
lichtend licht. Ik wil dat met een van de vele voorbeelden illustreren. 
Wanneer je een ruimte binnenkomt waar een groep mensen met el-
kaar zit te discussiëren, gebruikmakend van ruwe en ongepaste taal en 
hiermee stopt op het moment dat jij binnenkomt, en omdat men jou 
kent als een iemand die vanwege zijn of haar geloof dit afkeurt dan ben 
jij het zout dat de discussie zuivert van de ongepaste taal. Dit is een 
voorbeeld van hoe we ook passief het zout der aarde kunnen zijn.  
Jezus heeft ons ook vele handreikingen gegeven hoe we dit actief kun-
nen zijn. We kunnen denken aan: Heb je naaste lief als je zelf. Heb je 
vijanden lief. Ga en maak discipelen. 
 
Door een Bijbelse houding 
We kunnen dit ook laten zien door een Bijbelse houding. Standvastig 
en ons niet laten meeslepen door hedendaags werelds gedachtegoed 
over zelfmoord en kindermoord, wat de juiste woorden zijn voor eu-
thanasie en abortus. Steeds meer mensen zijn voor het huwelijk tussen 
mensen van hetzelfde geslacht. Het ergste van dit laatste is, dat er te-
genwoordig christenen zijn, die omdat ze de lering van de Bijbel hier-
over niet goed kennen er voor kiezen hier ook voor zijn. Bedenk dan 
wat je feitelijk doet. God heeft het huwelijk ingesteld tussen een man 
en een vrouw. Seksuele gemeenschap tussen mensen van hetzelfde 
geslacht is een zonde. Ik las onlangs een artikel van theoloog prof. Wil-
lem van Ouweneel over “Tien veelvoorkomende theologische dwalin-
gen in christelijk Nederland”. Nummer 5 was: “Homoseksualiteit: De 
leer die huwelijken c.q. seksuele relaties tussen homofiele personen 
van hetzelfde geslacht goedpraat. Een ander voorbeeld van wishful thin-
king: men wil graag dat het zo is (want men kan zich niet voorstellen 
dat God…), en dus is het ook zo. Het helpt niet om op Romeinen 1:24
-27 of 1 Korinthe 6:10 te wijzen. Men vergeet dat broederlijke accep-
tatie van de homofiele naaste niet automatisch acceptatie van on-
Bijbelse praktijken inhoudt.” 
 
Als zoutend zout en lichtend licht horen wij hen, die gevoelens hebben 
voor hetzelfde geslacht de waarheid van de Bijbel uit te leggen en tege-
lijkertijd te steunen en hen met liefde bij te staan in een voor hun zo’n 
moeilijke uitdaging om deze gevoelens te weerstaan, zodat ze niet in 
die zonde vervallen. Hen vertellen over Gods liefde en de weg naar 

Geen van deze verzen duidt op een teruggetrokken leven, integendeel 
we dienen proactief christen te zijn. 
 
Waarom zout 
Dat licht positief is moge duidelijk zijn. In een donkere omgeving is 
licht altijd welkom, behalve als ik lig te slapen. Dan moet je niet met 
een flashlight in mijn gezicht schijnen. 
Maar waarom zout. Het gebruik van zout doet in deze tijd meestal aan 
negatieve dingen denken. Hoge bloeddruk, om er maar één te noemen. 
Maar in de tijd dat Jezus hier op aarde was, was zout juist zeer belang-
rijk. Er waren toen geen ijskasten, dus vlees en vis werden met zout 
behandeld om het niet te laten bederven. Zout geeft smaak aan het 
eten. En ook aan het leven. Een leven zonder het zoutend zout van het 
christelijk geloof is een leven zonder smaak. Daar kom je echter pas 
achter nadat je tot geloof bent gekomen en Jezus hebt aangenomen als 
je Redder.  
Zout was niet alleen belangrijk het was ook zeer waardevol. De soldij 
van de romeinse soldaten werd uitbetaald in zout. Zij kregen een zout-
rantsoen. Met zout kon men weer andere zaken kopen. Het Latijnse 
woord voor zoutrantsoen is salarium, daar is het huidige woord salaris 
van afgeleid. 
 
Onze roeping 
Waartoe zijn wij als christenen dan wel geroepen? Wij zijn geroepen 
om Jezus te verkondigen aan de wereld. De Weg en de Waarheid. Bei-
de woorden met een hoofdletter.  
Met de wereld wordt hier bedoeld de niet-christelijke mensheid. En, ik 
zei het zoeven al, daar hebben wij een band mee. Voor die wereld ho-
ren wij een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Door een Bijbel-
se houding te hebben tegenover deze wereld, of liever in deze wereld. 
Nu meer nog dan ooit tevoren. We leven in een tragische tijd. Op 9 
november 2018 werd herdacht dat het 100 jaar geleden was dat de 
eerste wereldoorlog beëindigd was. Een gruwelijke loopgravenoorlog 
waarin meer dan 16 miljoen mensen zijn omgekomen. Dit zou nooit 
meer mogen gebeuren. Dus werd op 25 januari 1919 de Volkerenbond 
opgericht, om de vrede te waarborgen. Toch volgde er kort daarop 
een tweede wereldoorlog met nog meer doden. Behalve miljoenen 
soldaten en verzetsstrijders ook meer dan 6 miljoen onschuldige Joden 
in Duitse concentratiekampen. De Nederlandse bevrijding 75 jaar gele-
den, is in mei 2020 herdacht. Na deze oorlog werd de Verenigde Na-
ties opgericht. Hiervan werd de Verenigde Staten wel lid, wat niet het 
geval was bij de Volkerenbond. Echter er is sinds die oprichting geen 
moment geweest waarin er niet ergens in de wereld één of meerdere 
oorlogen waren. De evolutietheorie deed opgang. Het liberalisme stak 
de kop op. Met als gevolg vele de Bijbel, het Woord van God tegen-
sprekende dwalingen. Steeds meer christenen legden en leggen nu nog 
de Bijbel uit zodat Hij in hun leven past, in plaats van dat zij leven naar 
wat de Schriftuurlijke waarheid inhoudt. 
In deze wereld moeten wij het verschil maken, niet teruggetrokken in 
een kerkgemeenschap, maar naar buiten gericht. Niet als een licht on-
der de korenmaat, maar schijnend vanaf een heuveltop. We moeten als 
een zoutend zout deze wereld behoeden voor voortschrijdende ver-
dorvenheid. We moeten een lichtend licht zijn dat de juiste Weg ver-
licht. 
 
Hoe doen we dat 
Zijn wij dat ook als kerk en als kerklid? Of met andere woorden: “Zijn 
wij wel een Schriftuurlijke kerk, een Bijbelse kerk, zijn wij wel echt 
christenen?” Of zitten wij hier elke zondag lekker in onze comfortzo-
ne, elkaar daarin bevestigend. Met het gevolg dat het luisteren naar een 
meditatie zoals deze misschien behoorlijk ongemakkelijk overkomt. Ik 
hoop het niet, want als het wel zo is, verschillen we niet erg veel van 
een voetbalclub. Begrijp me niet verkeerd. Voetbalclubs hebben hun 
sportieve doel. Maar hun doelstelling is niet de verkondiging van het 
Evangelie. Dat is aan ons als Kerk, het lichaam van Christus Jezus. 
 
Ik las een tijdje geleden de volgende tekst: “Niemand is tot geloof ge-

Vervolg van pagina 2 

Vervolg op pagina 11 



6 Jul/Aug 2020 VPG NIEUWS 

 Ebenezer Church 
Wijk 1              Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  
Bro. D. Nisbeth 
(Chair) 
Bro. D. Martina 
 
Sis. K. Martina 
Sis. M. Mathew 
(Secretary) 
Sis. A. de Riggs 
 
 

 
520 3015 
 
733 1628  
563 0557 
512 4867 
737 0661   
 
666 6004 
 
 

Deacons: 
Bro. A. Fernandes 
Bro. M. James 
Sis. S. Busby 
 
Sexton 
Sis. C. Fernandes 

 
524 7036 
 
511 8405 
 
 
518 5468 
465 4010 res 

Interim Pastor 
Sis. Y. Isidora    767 3769 res 
Yvonne.isidora@gmail.com 
 
Local Preacher in VPG Service: 
Bro. D. Lopes   465 3207 res 
   
 
Ebenezer Church 
MCB accountnr 330028508                     

Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 
 

Submitted by IP. Yvonne Isidora-Gumbs 

message. 
Just before the end of the service we had a great surprise. The men (4 
of them) of the James Family rendered a beautiful Hymn for the fathers 
and the entire congregation. Wow, the different generations, and the 
harmonizing of all the different voices was beautiful. Great gentlemen, 
we look forward to you doing this soon again. 
Also, all the men received a little gift which was entirely prepared and 
sponsored by one of Ebenezer’s faithful members. Sis you know I am 
not mentioning your name because you specifically said you did not 
want that. We know that you do not like to be in the spotlight. On 
behalf of all the fathers and the Board of the Ebenezer church we 
thank you again for this wonderful gesture. May God continue to Bless 
you and your family.  
 
 
The Praise & Worship Team 

The P.W.T. is making a great contribution to our services on Sundays. 
They start the service off with a great praise and worship time. They 
sing their hearts out to the Lord and set the stage for the rest of the 
service. We are incredibly grateful to the Praise & Worship Team. 
Thank you also for the introduction of those beautiful new tunes you 
have been introducing to us. Thanks for being involved. Your presence 
really makes a difference. 
 

Church services 
As you know during the peak of the Pandemic threat on our islands 
most of us stayed away until it was safe enough to come together 
again.  
We are so Blessed to have been able to resume our church services 
under the new requirements. Social (physical) distancing is still very 
much enforced. Hopefully soon we will be permitted to increase the 
amount of church attendees by keeping a shorter physical distance. It 
is so good to be back in church. The Services are great, and we are 
happy to be praising and worshipping God together in our Sanctuary. 
When we come together and we pray, sing and study God’s words, 
there is no doubt in me that you can feel the presence of the Holy 
Spirit. What a Blessing to experience this kind of fellowship, as we 
glorify the Lord as one people: His people. 
To all of those who could not yet attend church because of illness or 
other reasons, know that we miss you. We are praying for your re-
covery and safety and look forward to having you back with us as 
soon as possible. 
 
Father’s Day Service 
We are happy to have our LP Brother D’arcy back with us.  

 
We look back with great satisfac-
tion to the back to back services 
conducted by him. Father’s Day 
was a beautiful service. We were 
well engaged and excited. The 
service was wonderful. LP D’arcy 
Lopes reminded us as women 
that we are co-pilots to our hus-
bands and men in general. He 
reminded the women that as co-
pilots we are not required to 
take matters in our hand by tak-
ing control of matters out of the 
hands of our husband. We are to 
co-pilot to the best of our abili-
ties, and we were reminded that 
we can do a great job as co-
pilots. There is no reason for 
women to feel overpowered by 
or inferior to men. We ought to 
always remember that this is 
what the Holy Book teaches us. 

That men are the head of the home as Christ is the head of the 
church. Thanks Br. D’arcy is was truly a wonderful service with a great 

LP D’arcy Lopes conducting 
Father’s Day Service  

Praise & Worship team  
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Margarita Elisah Hodge   

 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  
SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 

 

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES:  
 Sewing classes / Les di kosementu    18.30-20.30 

 Computer and Smart phone       18.00-20.00 

 
We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes. 
Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu. 

 

All courses will resume after the Summer 

vacation. 

For more information / Pa mas informashon 

Tel: 526 1566 / 666 2026 / 519 0641 

Address: Oranjestraat 111 
              In the yard of the Ebenezer Church 
              Den kurá di Ebenezer Church 

Going Virtual  
The Ebenezer Church has not stayed back. We are on and live. With 
the help of our Young Adult Br. Murry Brooks our Church services are 
being broadcasted via lives streaming on the Ebenezer Church’s Face-
book. This has been welcomed by those members at home who are 
not able to be in the service. They follow the service from within their 
homes. Also, many of the students and other families who live in Hol-
land can’t wait for Sunday to come so they can be back with the 
Ebenezer family. Truly the response we are receiving is quite stimulat-
ing. We are grateful to Br. Murry for doing this. Thanks again and keep 
up the good work Murry. 
 
Representation on the Central Board 
Our sincerest congratulations go to our sister Ai-ling de Riggs whom 
has been appointed as Scriba (Secretary) on the Central Board of the 
United Protestant Church. This is not an easy task but one of great 
significance. She will be the one who among other things will be making 
sure that all the members are invited in due time for meetings. She will 
ensure that the meetings are well recorded and that all decisions and 
actions are duly mentioned. She will be responsible for the administra-
tive duties. Sister Ai-ling pabiën with this new responsibility which God 
has called you to carry. Be assured that the Lord is with you and He 
shall guide you in doing this work. If and whenever anyone of us can be 
of assistance to you, please do not hesitate in reaching out to us.  
 
Recognition 

 
On July 3, 2020 our dear Broth-
er Dennis Martina will receive a 
Royal Condecoration from our 
King Willem Alexander. The 
Governor will be presenting this 
condecoration in July as this 
could not be done on the usual 
dates in April due to the lock-
down during the Corina Virus 
days. 
Br. Dennis Martina was nominat-
ed for this condecoration by the 
Board because of his long-time 
support given to the church es-
pecially in dealing with the finan-
cial matters of the United 
Protestant Church both on local 
as on the Central Board level. 
Br. Dennis is a true example of 
dedication and loyalty. He is al-
ways willing to help and is al-
ways out to finding a solution.  
 

Br. Dennis has all these beautiful qualities. He is always the peace mak-
er. Br. Dennis, Pabiën, we congratulate you and are so proud of you. 
Please continue to do what you do, always trusting in the Lord for His 
wisdom and guidance. 
 
Congratulations  
We wish to extend our congratulations to all the youngsters of the 
Ebenezer and all the other churches who have graduated. Also, the 
little ones who received good report cards. You will all be going to 
other classes and the older ones will be going to follow a higher educa-
tion. Some of you may be leaving to go study abroad. We congratulate 
all of you for doing your utmost. We hope you enjoy your vacation 
time. For those of you leaving the island for studies abroad, please go 
with God and be safe. 
 
Our sincere best wishes for a happy life together go to our dear broth-
er August and sister Melrose Winter whom have recently tied the 
knot. Br. August & Sis. Melrose were married on June 10th and were 
happily surprised by the Praise & Worship team during the service of 

June 15th. They sang a very beautiful special song to them. We wish the 
couple Winter Gods blessings and guidance through the rest of their 
lives. Pabiën rumanan, go and build a new and long life together till 
death do you part!! 
 
Back to School 
How happy the little ones were now that they could go back to 
school. It has been many weeks since they were kept at home. They 
missed their friends and their teachers but now although they are back 
in school, they are still not yet fully involved in all the usual after 
school activities. Yes, during the past days especially during the lock-
down this was a great opportunity for parents and grandparents as 
myself to spend some extra time with the little ones and teach them to 
do important and meaningful things that will stay with them for the 
rest of their lives. 
God has Blessed us with a granddaughter, and we are happy to have 
her and spend valuable time with her. It is in these times that we instill 
in her a little bit of us, who we are and what we value in life and show 
our love to her. Let us cherish the little ones and especially encourage 
them to know Jesus and to love Him and all those around them. 
 
Summer Activities 
As you may already know, this year we will not be hosting the Vaca-
tion Bible School or Youth Camp. Because of the situation surrounding 
the times we live in with the necessity for keeping the necessary physi-
cal distance we decided to postpone all these activities.  
We do encourage all the parents to take some special time out of the 
busy routine to do something nice with and for the kids. Please do not 
forget to take time for studying the Bible with them. We wish you all a 
happy vacation time.  

Dennis Martina ushering people to their 
seats  

Continue on page 12 

Online services: 
 https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  
ds. Jacob Kikkert 

 Fortkerk         
Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 
Zr. M. Bakhuis  (voorzitter) 
Br. F. Hasselbaink 
Br. C. Renardus (kerkvoogd) 
 
Zr. R.D. Rahman 
Zr. Hilly Pijnaker-
Oostingh (Sciba) 

 
461 5013 
738 1725 
736 5391 
524 6823 
565 2334 
 

Br. H. Rudolph 
Br. A. Strampel 
 
Diakenen 
Zr. B. Strampel 
 
Kosteres 
Zr. A.H. Palm  

 
 
 
 
747 6627 
 
 
462 6873 
696 6818 

Predikant:  
ds. Jacob H. Kikkert          
Kaya Cacique Manaure S-36 
Cel: 687 0262 
E-mail: ds.kikkert@icloud.com 
 
Stichting Behoud Fortkerk 
Bankrekening MCB 26392809 

Over Pippie Langkous 

In de dienst op 14 juni, waarin de kleine Suze Zweers werd gedoopt,  
liet ik een illustratie van Marius van Dokkum zien. In de tekening wordt 
een kerkdienst met een humoristische knipoog als het ware uitver-
groot. Natuurlijk valt ons oog allereerst op het dansende meisje. Maar 
er is meer. We zien een ouderlijk echtpaar in de achterste bank. De 
oude dame kijkt niet heel vrolijk. Maar misschien is ze wel heel aardig. 
Vlak daarbij zit een jongen die vermoedelijk met zijn ouders mee 
moest. Hij voelt zich er vast niet helemaal thuis. “Ziet iemand de man 
helemaal bovenin, die achter het orgel?" vroeg ik in de dienst. "Hij lijkt 
misschien wel een beetje op onze organist, Luutsen de Vries”.  Verder 

zien we in de voorste bank vijf mensen zitten. Twee ervan proberen 
over de rand van het bankje te kijken. Waar zouden ze naar kijken? En 
dan is daar nog de dominee in de preekstoel. Hij lijkt daarin wel een 
beetje vast te zitten, want hoe zou hij daarin gekomen zijn? Hij kijkt in 
ieder geval een beetje verstoord naar beneden. Want om de hoek van 
de bank is een een meisje verschenen, en zij maakt ongedwongen en 
onschuldig, zoals alleen een kind dat kan, een dansje door de kerk. 
Haar twee pippie langkous paardenstaartjes dansen in de lucht en we 
zien een lichtkring om haar dansende beentjes. Is het u opgevallen dat 
haar voetjes de grond niet raken? Alsof ze een beetje tussen hemel en 
aarde zweeft. Ze is voor mij een knipoog van God. Want niemand 
weet raad  met  deze  inbreuk op de  normale  gang van zaken. Zoals 
God ons leven soms kan ontregelen, zo doorbreekt het dansende 
meisje in de kerk de gewone gang van zaken. Want waar was het nu 
ook al weer om begonnen? De banken, de kroonluchter, het orgel, de 
muren, de preekstoel? Ging het niet om mensen? Om mensen van wie 
God houdt, mensen die grijs en oud worden maar altijd Gods kind blij-
ven? Mensen die denken, dat ze veel weten en veel moeten, maar die 
altijd leerling van Jezus mogen blijven? Het dansende meisje nodigt an-
deren uit om mee te doen, in beweging te komen. Ze herinnert ons als 
kerkmensen aan onze onbevangenheid en enthousiasme (letterlijk ‘in 
God zijn’) als het gaat om geloven, te geloven dat we op de een of an-
dere manier kind van God zijn. En toen was er de kleine Levi, hij was 
die zondag ook in de kerkdienst. Levi is het zoontje van Harriët en Jan 
Gombert, en hij had mijn vraag over de dominee gehoord: hoe komt 
deze 'domi' toch in die preekstoel? Waar ik geen antwoord op wist, en 
met mij ook alle kerkgangers die zondag niet, dat wist Levi wel. 
“Logisch toch, Pippie Langkous had hem er in gegooid!” Natuurlijk! 
Dank je wel Levi, waar grote mensen het even niet wisten, kon jij ver-
tellen hoe het zit en leer jij ons om weer even op een andere manier 
te kijken. Zo werkt het soms in Gods Koninkrijk, waarin niets onmo-
gelijk is.   
 
Fortkerk, eredienst, en bijeenkomsten  
Met Pinksteren zijn in een feestelijke dienst Harold Rudolph en Arend 
Strampel bevestigd als ouderling. We zijn dankbaar dat beiden deze 
verantwoordelijkheid op zich hebben genomen en we wensen hen veel 
zegen en vreugde toe in deze taak. Zij zullen zich nader voorstellen in 
de volgende uitgaven van VPG Nieuws. 
 
Met inachtneming van de voorgeschreven afstand van twee meter tus-
sen kerkgangers hebben we de erediensten mogen hervatten. Wel 
geldt nog steeds het principe van vooraf opgave van deelname. Zondag 
12 juli vieren we met elkaar Heilig Avondmaal. Het ontbreken van kof-
fiedrinken na de dienst, op de eerste zondag, na het opheffen van de 
beperkingen, werd ervaren als een gemis. Inmiddels is daar ‘coffee to 
go’ voor in de plaats gekomen, op het Fortplein kan na de dienst in de 
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open lucht een kopje koffie worden gedronken. Twee kleurige oranje 
parasols kleden het geheel feestelijk aan.  
 
Verder proberen we video opnamen van de dienst te maken en deze 
beschikbaar te stellen op de groeps-App ‘Fortkerk bij u thuis’. Dit is 
nog in ontwikkeling om het wat meer te ‘professionaliseren’. We mer-
ken dat we dit gewaardeerd wordt, zeker ook door vrienden en ge-
meenteleden in het buitenland. 
 
‘Fortkerk bij u thuis' 
De groeps-App ‘Fortkerk bij u thuis' die aan het begin van de 'lock 
down' tot stand is gekomen blijft gehandhaafd om informatie te delen 
over bijeenkomsten en activiteiten van de wijkgemeente. Heeft u zich 
nog niet aangemeld voor deze groeps-App, dan kunt u dat doen bij ds. 
Jacob Kikkert. Graag zelfs. 
 
Gespreksmiddag 
We leven in bijzondere en ontwrichtende tijden. Gelukkig zijn reisbe-
perkingen per 1 juli deels opgeheven en kan langzaam het toerisme 
weer op gang komen waar zoveel afhangt voor onze economie en allen 
die ervan afhankelijk zijn voor hun inkomen. Tegelijkertijd dringt het 
besef langzaam in volle diepte door over de grote problemen waar Cu-
raçao als land voor staat: De duizenden mensen die van voedseldistri-
butie afhankelijk zijn geworden, het verlies van werkgelegenheid, en 
niet in de laatste plaats de uitzichtloosheid die de onvrede voedt en 
zich een uitweg zoekt, helaas gewelddadig. En dat maakt angstig en 
boos. Een Taizé lied wat voor mij de laatste dagen troostend is en 
moed geeft is 'Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada 
le falta Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta!'. Woorden als 
deze hebben we nodig nu we in een ‘tussenperiode’ komen, waarin het 
oude voorbij is, en het nieuwe nog niet bekend. Wat deze tijden ons 
geleerd hebben is dat wij plotseling moeten leven met wat we niet in 
de hand hebben, en worden we gevraagd te vertrouwen dat 'God al-
leen is genoeg’. Moge het zo zijn. Een gespreksgroep  staat in drie keer 
bijeenkomsten stil bij wat het recente maanden en dagen bij ons heeft 
losgemaakt en de verwachtingen die we koesteren voor de toekomst. 
We doen dit aan de hand van gesprek, uitwisseling, bijbelstudie en ge-
bed. Opgave bij ‘domi' Jacob. 
 
Pastoraat 
Heeft u in deze tijd behoefte aan een gesprek of bezoek, App, mail, sms 
of bel en ik maak graag een afspraak met u! Kent u anderen die nu 
door deze omstandigheden bijzondere pastorale aandacht nodig heb-
ben of tegen een praktische zorgbehoefte aanlopen? Dan kunt u dat 
ook aan mij doorgeven. Graag ontvang ik een berichtje bij ziekte of 
ziekenhuisopname. 
 
We denken in deze periode niet alleen aan de verschillende zieken in 
onze wijk  om hen te noemen in onze gebeden. Dat geldt ook hen die 
een moeilijke weg moeten gaan in rouw en verlies. Soms kennen we 
hun naam niet, anderen zijn bekend bij mij of de ouderlingen. We wen-
sen hen beterschap, kracht en sterkte toe. Houd goede moed! Laten 
we ook in onze persoonlijke gebeden aan hen denken die getroffen zijn 
door de economische rampspoed, dat de Eeuwige ook ons mag gebrui-
ken om een ander een hart onder de riem te steken en hen zegen toe 
te wensen. Wij zijn niet alleen! 
 
De zomerperiode en grote vakan-
tie zal voor velen vermoedelijk 
anders uitpakken dan we aan het 
begin van het jaar voor ogen had-
den. Desalniettemin hoop ik dat 
het een tijd mag zijn van herbron-
ning, ontspanning en zegen. Ga 
met God en Hij zal met je gaan! 
Ikzelf ben voornemens van 24 au-
gustus tot omstreeks 12 septem-
ber op vakantie te gaan. 
 

De gemeenteleden die de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis 
noodgedwongen thuiszaten, mogen weer naar de kerk. Waarom is dat 
belangrijk? 
De hervormde theoloog prof. dr. A. A. van Ruler mag eind jaren zestig 
vanwege zijn gezondheid lange tijd niet preken. Daarom kerkt hij in de 
Janskerk in Utrecht. Als gemeentelid noteert hij zijn bevindingen. 
„Telkens word ik door andere dingen aangeraakt”, schrijft hij. „Als 
door een toverstaf.” 
 
Van Ruler stelt zich de vraag waarom het belangrijk is om naar de kerk 
te gaan. Hij vindt 21 redenen, waarover hij evenzoveel artikelen schrijft 
in het hervormde maandblad ”De Kerkvoogdij”. Die verschijnen in 
1970 –vijftig jaar geleden– in het boek ”Waarom zou ik naar de kerk 
gaan?” Zeven redenen samengevat. 
 
Om bekeerd te worden 
De eigenlijke vraag voor elk mens is: Hoe vind ik een genadige God? 
Men gaat naar de kerk om een kans op de bekering te lopen. Zo loterij
-achtig moeten we het wel zeggen. We gaan er allerminst vanuit dat de 
prediking de bekering automatisch schenkt. De bekering is iets wat in 
de mens zelf moet gebeuren. Zij is het werk van de Geest. Áls de 
Geest gaat werken in het hart van een mens, dan doet Hij dat door 
middel van het Woord. Een mens moet in „de weg van de middelen” 
blijven, die door de Heere zijn ingesteld. Daarom moet hij zijn leven 
lang trouw en regelmatig naar de kerk. Wie weet: misschien slaat de 
Geest op een gezegend ogenblik als een bliksem in zijn hart. 
 
Dat geeft een enorme spanning en intensiteit aan de kerkgang. Wan-
neer men naar de kerk gaat, is men zich bij deze opvatting bewust: nu 
treed ik weer binnen in dat krachtenveld van de hoogspanning van de 
eeuwige uitverkiezing en van het grote, goddelijke werk van de Geest. 
Het gaat er elke zondag weer om: er op of er onder! Men wordt voor 
eeuwig behouden, voor eeuwig verlost. Of men wordt dat niet. En dan 
is men voor eeuwig verloren. 
 
Om een gewoonte voort te zetten 
De vraag luidt: Waarom zou ik naar de kerk gaan? En het antwoord: 
Wel, om een gewoonte vol te houden. Van alle kanten komen terstond 
de protesten los tegen deze oppervlakkige, banale en burgerlijke ge-
dachte. Hoeveel mensen zijn er niet die meteen zeggen: „Geen ge-
woonte, geen sleur; dan wordt alles alleen maar uitwendig en volstrekt 
waardeloos. Ik ga alleen naar de kerk als ik er behoefte aan heb. Dan is 
het pas echt.” 
 
Mijn simpele vraag luidt: Komt het vaak voor dat ik een pure en on-
weerstaanbare behoefte heb om naar de kerk te gaan? Is het hart niet 
heel vaak dor en doods, als de akker in de winter? Is er ook niet ver-
schrikkelijk veel luiheid, traagheid en gemakzucht, met name in het 
geestelijk leven? Een mens die zichzelf een beetje kent, zal niet zo hoog 
van de toren blazen. Hij zegt niet zo gauw: „Ik ga alleen als ik er be-
hoefte aan heb.” Want hij weet: die behoefte is er niet zo machtig vaak. 
Een regelmatige kerkgang brengt de melodie van de eeuwigheid in de 
muziek van de tijd. De glans van de kerkdienst vult de zondag en van 
daaruit al de dagen van de week. De lamp moet brandende gehouden 
worden. In welk doolhof gaat de mens rondrennen als er geen vaste 
kerkgang is? 
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Waarom we weer naar  
de kerk gaan? 

Online diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 
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 Emmakerk 
Wijk 3                   Tel. 738 4304  

Leden van de wijkkerkenraad Wijkwerk Emmakerk  MCB 23963403  
Restauratierekening    MCB 25260903 

Ouderlingen: 
Br. O. Mulder  (Vz.) 
Zr.  E. Hocks-Velgersma 
 
Zr. D. Schrader 
(kerkvoogd) 
Zr. R. Plaisier 
Br. R. Ruggenaath 

 
516 4919 
690 8543  
 
528 9530 
 
522 0030 
512 7516 
 

Diakenen: 
Zr. S. Wiel 
 
Zr. L. Felicia 
Zr. Suyen Marion 
Kosteres: 
Zr. C. Gilmoor 
 
Hulppredikant: 
Br. H. de Lijster 

 
693 2612 
514 7833 
767 5748 
560 0624 
 
525 5785 
868 0775 
 
510 4753 

Predikant 
Ds. Jan Douwe van ‘t Zand      529 4304 
Kaya Mozart 7                        738 4304 
Kas Grandi 
 
E-mail: jdvzand@gmail.com 
 
Website Emmakerk 
Www.emmakerk.webs.com 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  
ds. Jan Douwe van ‘t Zand 

Er wordt vaak in Nederland gecollecteerd voor projecten in Curaçao. 
Deze keer heeft de gemeente in Valkenburg gecollecteerd voor het 
Dividivi-project. 
 
Het Dividiviproject: 
Een mevrouw beheert een schoolgebouw (waar geen onderwijs meer 
gegeven wordt) en bouwt de ruimten om in kleine appartementen voor 
thuis- en daklozen. 
Hiervoor heeft ze planken nodig. Door middel van donaties probeert 
ze haar werk te voltooien. 
Ze heeft al een grote ruimte omgebouwf in 9 appartementen. Er han-
gen gordijnen in de deuropening en hierdoor hebben de bewoners 
geen privacy. 
Alleen de deuren ontbreken. 
De gemeente va Valkenburg heeft €700 gedoneerd. 
Dit geld zal gebruikrt worden voor de deuren en sluitingen.  
 
De diaconie van de VPG wil de gemeente van Valkenburg van harte 
bedanken voor haar bijdrage aan het dividivi-project. 

Volharding. Een mooi, Bijbels woord. Ruim meer dan 30 keer komt het 
voor in het Nieuwe Testament. Bijzonder is dat het 2 heel verschillende 
gevoelsbetekenissen heeft in het Grieks, waarin het Nieuwe Testament 
geschreven is.  
 
Het ene gevoel is dat van zo een ezel die een molen moest draaien. 
Hoofd naar beneden, moest hij dag na dag maar doorgaan. In het slecht-
ste geval in de hoop om niet te worden afgestraft. In het beste geval in 
de hoop op een lekkere beloning, om daarna weer te moeten door-
gaan.  
 
Het andere gevoel achter het woord volharding is dat van een atleet. 
Met zijn hoofd naar boven, zijn ogen op de eindstreep gericht. Om de 
prijs te kunnen behalen, zet hij door. Een heel ander gevoel van dat van 
een ezel.  
 
De langdurige gevolgen van de coronacrisis maken het woord volhar-
ding nu erg relevant. Meer en meer mensen raken hun baan kwijt. Frus-
tratie leeft bij een groot deel van de bevolking. Mensen vervallen tot 
armoede en de bedelstand. Ze zoeken iemand om de blaam op te plaat-
sen. Angst voor de virus heeft plaats gemaakt voor zorg om de gevol-
gen. Nu is volharding misschien wel meer dan ooit nodig. 
 
Maar laten we God bidden om de kracht zodat we als de atleet en niet 
als de ezel zullen volharden. Met ons oog op de hemelse prijs gericht, 
kunnen we doorzetten. Want deze wereld is niet alles wat we hebben. 
Dat relativeert en geeft hoop, ook al zijn de omstandigheden hier op 
aarde soms ondragelijk moeilijk en zwaar. 
 
Ook als gemeente hebben we volharding nodig. Volharding om ons in 
te zetten voor God, elkaar en de wereld.  
 
Meestal zouden we in deze tijd dingen schrijven over de grote vakantie, 
reizen die gepland staan en resultaten die op school behaald zijn. Maar 
dit jaar is alles natuurlijk anders. Toch is Gods kracht dezelfde die aan 
alle gelovigen door alle moeilijke tijden van de geschiedenis is geschon-
ken. Mogen we dat iedere dag ervaren.  
 
Met de versoepelingen is er meer ruimte gekomen in de diensten. We 
kunnen nu 50 mensen huisvesten op een zondag. Het is ook niet meer 
nodig om jezelf vooraf aan te melden. Je kunt je gewoon voor de dienst 
bij de ingang melden bij Catherine Tevreden. Zij houdt een lijst aan van 
wie er in de dienst tegenwoordig is. Kom gerust weer naar de diensten, 
we zijn ervan overtuigd dat het momenteel veilig is. 
 
We hopen binnenkort live te kunnen uitzenden op Facebook. Intussen 
gaan we door met de informele virtuele diensten.  
Langs deze weg wil ik iedereen ook een gezegende grote vakantie toe-
wensen. Ga met God en Hij zal met je zijn! 

Donatie aan Diaconie 

Volg: https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 
Online dienst Emmakerk via: 
https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/  
Stuur een e-mail naar: 
emmakerkweekbrief@gmail.com 
en ontvang wekelijks onze weekbrief. 
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genade door bekering. Wij zijn gekocht door Jezus’ bloed, wij zijn van 
Hem. Zijn Heilige Geest woont in ons lichaam. Wij moeten daarom 
leven zoals de bewoner van ons lichaam dat wil.  
 
Tegen onderdrukking 
We moeten opstaan tegen onderdrukking van mensen zoals bijvoor-
beeld de Engelse staatsman William Wilberforce deed. Hij heeft jaren-
lang gevochten voor de afschaffing van de slavernij. Hij kende John 
Newton, de schrijver van Amazing Grace, persoonlijk. En zo zijn er 
gelukkig nog veel meer voorbeelden. 
 
Afsluitend 
Wij leven in een verdorven wereld waarin veel mensen in grote duis-
ternis verkeren. Het is aan eenieder van ons, niet alleen de dominee, 
of de kerkenraad om het Evangelie te leven en het uit te dragen. Wij 
mogen niet meer het gezicht afwenden, nee wij moeten alert zijn en 
ons over de wereld ontfermen. Het is aan ons ieder om dat wonderlij-
ke, verbazingwekkende nieuws te vertellen dat Christus Jezus in de 
wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en om hen een nieu-
we natuur en een nieuw leven te geven. Een leven dat duurt tot in 
eeuwigheid. Laten we daarom allen een zoutend zout en een lichtend 
licht zijn. 
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Om te lofprijzen 
In de lofprijzing staan we ten volle voor het aangezicht van de Schep-
per. We gaan naar de kerk om te zingen en zo onze Schepper te prij-
zen. Het zingen geschiedt in het geheel niet ter afwisseling of ter ver-
pozing van de aandacht of om de stilte onder de dienst van de offeran-
den te vullen. We geven geen vocaal concert; het zingen in de kerk is 
een zingen tot God. Daarom heeft het ook iets van een zingen tot in 
alle eeuwigheid. We zingen tezamen met de tienduizend maal tiendui-
zend engelen. Het hele heelal wordt dan door ons als een lied beleefd. 
 
Hét werk van het volk van God is de lofprijzing. We moeten daarom 
de waarde van de kerkdienst niet puur laten afhangen van de al of niet 
goede preek. De dominee moet zijn uiterste best doen. Ook de ge-
meenteleden hebben een enorme taak bij de preek. Zij moeten thuis 
zijn in de Bijbel en in het dogma van de kerk, zij moeten leven in de 
verborgen omgang met God. Maar, de zaak van de kerkdienst staat of 
valt er niet mee. Laat de preek een keer slecht zijn, we zingen dan toch 
nog een psalm. Daarin treden we voor het aangezicht van de Schepper 
en prijzen wij Hem. Dat maakt elke kerkgang in ieder geval goed. 
 
Om te bidden 
We zijn zomaar niet van de wereld af, wanneer we naar de kerk gaan. 
We nemen haar in al haar onderdelen en in volle omvang mee. In het 
gebed wentelen we onze weg door de wereld en daarmee ook de weg 
van de wereld, dus de wereld zelf, op de Heere. Het is een zware last. 
Het is een rotsblok. Maar al biddend werken wij dit blok van ons af en 
leggen het God op de schouders. 
 
Het gebed is in alle simpelheid dit, dat we de dingen –en dan alle din-
gen– met God bespreken. De Schepper en Verlosser is in heel Zijn 
wereld geïnteresseerd. Daarom zijn alle dingen, ook de meest gewone, 
heilig. Tot het kiezelsteentje toe. Er is niets wat niet interessant is voor 
de Eeuwige. 
 
Het persoonlijk gebedsleven moge dan kwijnen. In het gezinsleven mo-
ge het bidden een steeds meer aangevochten zaak worden. In de tech-
niek van de vergaderingen van commissies en organisaties moge het 
gebed steeds meer als ouderwets en in onbruik geraken. De kerk-
dienst legt nog steeds deze wonderbaarlijke ”permanent wave” in het 
kapsel van onze ziel. 
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Er is ook de dankzegging, de lofprijzing, de schulderkentenis, het roe-
pen om genade. Dat alles tezamen en nog veel meer maakt het bidden 
uit. 
 
Om je zonde in te zien 
In de kerk komt ook de zonde ter sprake. En dat op een wijze als ner-
gens anders. 
Wanneer men naar de kerk gaat met het oog op het zondaar zijn van 
de mens, dan houdt dat in dat men zijn bestaan tot op de bodem gaat 
doorgronden. Op de bodem van alle vragen, die men denkend kan stel-
len en waardoor levens geteisterd kunnen worden, ligt de schuld. Het 
is de schuld van de zonde. 
 
De prediking is er niet alleen om Christus en het Evangelie aangaande 
Hem te verkondigen. De prediking is er ook om de mens aan zichzelf 
te ontdekken, hem uit te kleden en leeg te schudden, hem in zijn naakt-
heid en verlorenheid voor Gods aangezicht te stellen, hem als zondaar 
aan de dag te brengen. 
In de kerk alleen is genezing van deze ziekte-tot-de-dood. In de kerk is 
dé oplossing van dit allerdiepste probleem van het mens-zijn, namelijk 
de verlossing van de verloren werkelijkheid. Daar is de verzoening van 
de schuld. 
 
Om het heil te ontvangen 
We gaan ook naar de kerk om het heil te ontvangen. Redding uit de 
verlorenheid. Uit het eeuwige verderf. We hebben dus echt iets aan de 
kerkgang. We worden er beter van. We krijgen er iets door. Men mag 
dit gerust een egoïstisch motief noemen. We gaan naar de kerk, ook 
met het oog op onze persoonlijke zaligheid. Elk mens heeft het perti-
nent nodig om naar de kerk te gaan, z’n leven lang, ook om het heil 
telkens weer te ontvangen. We kunnen maar één ding doen: telkens 
weer naar de kerk lopen om het verhaal opnieuw te horen. We zijn in 
dit opzicht als de kinderen: die willen ook telkens weer precies hetzelf-
de verhaal op precies dezelfde wijze verteld krijgen. 
Het heil blijft iets vreemds houden. Dat is net zoals met de regen in 
een droge zomer. Dan moet het al heel lang regenen voordat de grond 
enigszins doorweekt is. Daarom moet ik ook telkens weer onder de 
meiregen van de prediking van het heil gaan lopen. 
 
Om rust te vinden 
De zondag is de rustdag bij uitnemendheid. Tot rust komen kan ner-
gens zo goed als in de kerk, Er zijn zelfs mensen die alleen maar slapen 
in de kerk, althans onder de preek. Dat is natuurlijk de limietvorm, een 
uiterste grensmogelijkheid van de ware kerkgang. Maar is het een totaal 
onaanvaardbare mogelijkheid? Is het frivool in dit verband te denken 
aan het Schriftwoord dat de Heere God het Zijn beminden geeft als in 
de slaap? In ieder geval: is het geheel ondenkbaar dat de drukke huis-
moeder, de overbezette zakenman, bij de kerkgang het gevoel heeft nu 
eens ook lichamelijk een ogenblik echt tot rust te komen? 
 
In de kerkdienst komt de mens, als het goed is, tot het opperste van 
zijn activiteit, tot de heilige arbeid van lofprijzing. Maar als een mens nu 
eens geestelijk zo ver heen is dat hij niet meer mee kán doen? Is het 
dan zo verwerpelijk dat hij het de anderen laat doen? Hij ondergaat om 
zo te zeggen een reanimatie: het hart staat al stil, maar doordat het 
gemasseerd wordt, begint het –op den duur– weer te kloppen. 
 
„Een kerkdienst houden is niet iets vanzelfsprekends” 
Ds. W. J. C. van Blijderveen gebruikt het boek ”Waarom zou ik naar de 
kerk gaan?” tijdens bezinningsmomenten in zijn gemeente. „Je merkt in 
de gemeente, en breder in de kerken, dat mensen niet altijd helder 
hebben waarom ze naar de kerk gaan”, zegt de hersteld hervormde 
predikant uit Woudenberg. „Kerkgang lijkt zo gewoon. Maar er zit 
meer aan vast dan vaak wordt gedacht.” 
Door de coronacrisis ontdekken veel gemeenteleden dat het houden 
van kerkdiensten helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ds. Van Blijder-
veen begon aan het begin van de coronatijd met online bezinningsmo-
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menten via YouTube en de kerktelefoon, waarin hij in een meditatie 
één of twee hoofdstukken van Van Ruler samenvat. „De antwoorden 
die Van Ruler geeft op de vraag waarom je naar de kerk zou gaan, zijn 
vaak prikkelend. Ze zetten aan tot nadenken. Gemeenteleden waarde-
ren dat, al heeft Van Ruler soms ook wat weerbarstigs. Hij is niet de 
toegankelijkste theoloog, dus soms is het zoeken naar een manier om 
zijn woorden wat concreter te maken.” 
 
Van Ruler verdient herwaardering, vindt ds. Van Blijderveen. „Hij was 
een invloedrijke theoloog. Ik ben het niet op alle punten met hem 
eens, maar zeker het boek ”Waarom zou ik naar de kerk gaan?” zou 
meer aandacht mogen krijgen. Een van de wezenlijkste hoofdstukken is 
voor mij dat over het gaande houden van de lofzang. Een actueel the-
ma, zeker nu christenen zich afvragen of ze wel of niet in de kerk kun-
nen zingen.” 
 
Een ander belangrijk punt is dat mensen naar de kerk gaan om het ge-
loof te belijden, aldus de Woudenbergse predikant. „Dat begint al als 
we door de deur van ons huis naar buiten stappen. We belijden dan in 
het openbaar dat we niet zonder God kunnen leven.” 
 
Bron: Maarten Stolk, Reformatorisch Dagblad. 
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Auxiliaries 
All auxiliaries and activities are in vacation mode and will be resuming 
their activities in the third week of August 2020. We expect to have 
everything ready to restart after the vacation and will be happy to wel-
come all our members back so we can resume the activities. Please 
contact your chairpersons at the beginning of August if you have any 
specific questions. You will find the dates of commencements in the 
attached program. 
 
Search for a new Pastor 
You may not have been hearing much about the search for a new pas-
tor. Just so you are informed the committee has been meeting. There 
may be some potential candidates. We hope that in due time we will 
be able to hear more about this. Let us continue as a church to pray 
for Gods divine intervention in this search so that soon we will have a 
positive outcome on this. 
 
Call for Elders 
The work of the church is great and rewarding. Though, it takes time 
and sacrifice. We need a lot of minds, hearts and especially hands to 
do the work. We are happy to have recently welcomed our Br. Melvin 
James to the team. As you all know many of our members on the 
Board have served for some time on the Board and are looking for-
ward to one day pass the responsibilities on to younger members who 
can carry on the work.  
We have been making the call for new elders and are looking forward 
to having new members answer the call to come and join the board. 
Please do so for we need new thoughts, new ways and younger spirits 
and minds to keep our church growing. There are changes we are go-
ing to have to face and it would be great if we can have the young join 
the old as together, we work for the further development of our 
church. If you are interested, please do contact my person if you are 
interested. 
 
Conclusion 
We trust that you have all enjoyed being updated on all our church 
activities. We wish you a happy summer vacation and will continue to 
meet at our Sunday Worship Services. We encourage you to call and 
register on time for your church attendance during the coming weeks. 
May the Peace of God be with us all, Amen! 

Ebenezer Continued from page 7 

Waarom racisme mijn schuld is 
24 juni 2020 door Patrick Goede 

"Mama, waarom is alles wit?", vraagt de kleine Cassius Clay 
zich af. Jezus wordt in de Westerse wereld vaak afgebeeld als 
een witte man met blauwe ogen. Daarnaast zijn de engelen 
wit, de paus is wit, Maria is wit, de kerstman, ja zelfs Tarzan 
in de jungle is een witte man. Voor sommigen zijn dit dé 
voorbeelden van racisme. 
 
"Waar zijn alle zwarte engelen dan straks in de hemel?", vraagt de toe-
komstig wereldkampioen boksen nieuwsgierig aan zijn moeder. Dan 
opgewekt: "Oh, ik weet het al. Die bereiden de melk en honing voor 
in de keuken!" Zijn moeder wijst hem terecht, zo zal het daar niet 
zijn!  
 
Moslim 
Als Cassius de gouden medaille op de Olympische Spelen wint voor 
zijn land, besluit hij eindelijk eens in het centrum van de stad te gaan 
eten. Hij wordt geweigerd. "Wij bedienen geen negers", krijgt hij te 
horen.  
"Ik werd geweigerd in een restaurant in mijn thuisstad, waar ik naar de 
kerk ging, waar ik diende als christen. Mijn vader vocht mee in beide 
oorlogen. Toen wist ik dat er iets mis was en sindsdien ben ik een 
moslim", vertelt Muhammed Ali bij de BBC begin jaren 70. Vanwege 
zijn bekering tot moslim verandert hij vervolgens zijn naam in Muham-
med Ali. 
 
1960 
Het is natuurlijk helemaal Cassius' eigen keus geweest om zich destijds 
van het christendom af te keren. De beschreven gebeurtenis in het 
restaurant vond plaats in 1960, nog voordat zelfs mijn ouders werden 
geboren, in een ander land met een andere cultuur. En toch trek ik mij 
zijn verhaal erg aan. 
Misschien zul je denken: Wij als christenen kunnen daar toch niets aan 
doen? En al helemaal niet aan de slavernij van pak 'm beet 150 jaar ge-
leden. Wat kunnen wij daar nu in betekenen? Het is al gebeurd, laat 
het verleden rusten. 
"De boosheid is zó vers, de frustraties zitten zó hoog" 
 
Seksueel misbruik 
Even terug naar een andere recente gebeurtenis. Als de eerste schan-
dalen van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk be-
kend worden, is priester Antoine Bodar de aangewezen persoon om 
verantwoording af te leggen aan de media. Hij, die nota bene zelf het 
slachtoffer is van ongewenste intimiteiten en machtsmisbruik binnen 
de kerk, moet uitleg geven aan heel Nederland waarom zijn mensen 
onze kinderen misbruiken.   
Bodar weet dat geen enkele verklaring of uitleg zal kunnen volstaan 
voor het onrecht dat heeft plaatsgevonden. De frustraties en boosheid 
zijn zó vers en de emoties zitten zó hoog. Dan doet hij wat, in mijn 
ogen, hem door God ingegeven wordt.  
 
De eerwaarde biedt aan om plaatsvervangend gestraft te 
worden. "Zet mij maar gevangen", zegt de priester. 
Wat een prachtige en aan Christus gelijkvormige reactie. Wat mis ik 
soms in christelijk Nederland de bereidheid om te zeggen: 'Ik neem de 
verantwoordelijkheid, ik draag die schuld, reken mij die straf maar aan. 
Of ik het nu was of niet, geef mij de consequenties maar.' Daarbij 
eventueel in stilte denkend: Christus deed dit voor mij, wat een eer 
dat ik het nu voor een ander mag doen! 
 
Plaatsvervangende schaamte 
Dit brengt mij bij Tikva, zij werd misbruikt in de kerk van Mattheüs 
van der Steen door haar stiefvader. Ze kreeg daarnaast geestelijke 
counceling onder toeziend oog van diverse christenen. Ze zegt enorm 
beschadigd te zijn, logisch ook. Maar nergens vind je een berouwvolle 
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dren – in rich and poor countries alike – at risk of diseases like diph-
theria, measles and polio. Approximately 1.2 billion students – 70% of 
the world’s student population – have had their education disrupted by 
the closure of educational institutions.  Moreover, closures, lockdowns 
and isolation measures have been attended by a sharply increased inci-
dence of domestic violence and abuse against women and children. 
 
Economies have been tipped into recession, unemployment driven to 
record levels, the livelihoods of vast numbers of people around the 
world imperilled, food insecurity massively increased, and life in coun-
tries and communities already mired in poverty has been made even 
more precarious. While water, hygiene and waste management ser-
vices are essential to prevent the transmission of the virus, this pan-
demic is occurring in the context of a global water crisis, in which bil-
lions of people around the world do not have access to safe drinking 
water, sanitation services, or even basic handwashing facilities. 
 
With its concurrent impacts on health, education and income, the pan-
demic is expected to provoke an overall reversal in global human de-
velopment, and significantly to disrupt progress towards achieving the 
Sustainable Development Goals (SDGs). And meanwhile, natural and 
human-made disasters – such as the recent tropical storm in El Salva-
dor, the locust plague in east Africa, and the conflict in Cameroon – 
and many other pre-existing challenges afflicting the world continue, 
but with less attention and diminished capacity to respond. 
 
Daily life for people and communities around the world has been radi-
cally altered. Physical distancing has reshaped human interaction in 
many contexts – including worship and religious observances. Many 
church communities have been unable to gather for months, even dur-
ing the Lenten and Easter season, the holiest days in the Christian cal-
endar. 
 
Though in some ways the pandemic has been a great equalizer in its 
range and global impact, it is also exposing and exacerbating the deep 
divisions, injustices, economic inequalities and racism in our societies. 
The virus does not respect borders, wealth or status and is affecting all 
people directly or indirectly. But it especially threatens the most vul-
nerable people – those suffering from chronic illness, the aged, the 
poor, racial minorities, Indigenous Peoples, disabled people, migrants 
and displaced people, and all those living on the margins of society. 
 
Churches and faith communities are called to accompany the most 
vulnerable people and communities, as well as to be in solidarity with 
each other. Our Lord Jesus Christ shows us with his life, teachings and 
actions that concern, care and compassion surpass all boundaries, and 
in this moment of crisis, fear and division it is our calling as Christians 
to bring hope and healing, for the transformation of society. 
 
Even though we may not for the time being be able to gather in large 
numbers for worship, we remember Jesus’ words that “where two or 
three are gathered in my name, I am there among them” (Matthew 
18:20), and recognize that also in the smaller gatherings required by 
public health protocols, our Lord is present and at work. At many 
times during the history of the Church, Christians have been obliged to 
meet only in small groups, and have yet succeeded in spreading the 
gospel and continuing the faith. So too can we continue to worship and 
witness in these times. 
 
In this pandemic, churches and their specialized ministries have contin-
ued to serve their communities, to accompany and support those in 
need, and to work with their constituencies and marginalized people 
to overcome the challenges they face. We have experienced how part-
nerships between churches in different parts of the world have 
strengthened in the face of this crisis, and how churches are striving to 
support people suffering extreme hardship in these circumstances. We 
have been inspired by the creativity with which churches have found 

of empathische handreiking vanuit christelijke hoek, laat staan een ex-
cuus of zelfs plaatsvervangende schaamte over wat er gebeurd is. 
 
Ik ben Derek Chauvin 
Een paar jaar geleden waren er verschillende aanslagen in Parijs, waar-
onder die op het satirische weekblad Charlie Hebdo. Iedereen kwam 
toen met de hashtag #jesuischarliehebdo op de proppen, oftewel 'Ik 
ben Charlie Hebdo'. 
Het zou nu een prachtig gebaar zijn om te zeggen 'Ik ben George 
Floyd'. Of 'Ik ben Muhammed Ali'. Maar ik geloof dat Jezus veel verder 
gaat, ik geloof dat Hij zegt: 'Ik ben Derek Chauvin', 'Ik ben Volkert van 
der G.', 'Ik ben Osama Bin Laden', 'Ik ben Adolf Hitler' en 'Ik ben Pa-
trick Goede'. 
 
Jezus de vervloekte 
Jezus werd de door God vervloekte (Galaten 3:13). Dat is het grote 
geheim van het kruis. Daardoor zijn wij nu vrij van zonde, net als een-
ieder van ons mogen we in vrijheid leven en ervoor kiezen om Jezus 
na te volgen. Met Hem zeg ik daarom: 'Ik ben Derek Chauvin, ik ben 
die Nederlandse slavendrijver uit de 19e eeuw en ik ben die verbeten 
racist'. Met Jezus ben ik ook weer opgestaan en ontvang ik Gods gena-
de. Maar in die kruisiging en gemeenschap met Christus zit de ervaring 
van het schuld dragen voor anderen die elke christen nu zou moeten 
inzetten.  
Paulus draagt ons daarnaast in Romeinen 12:15 op te huilen met hen 
die huilen. Daarom huil ik nu mee met de Black Lives Matter-beweging 
en huil ik mee de Muhammed Ali's en Tikva's van deze wereld. Met 
plaatsvervangende schaamte wil ik meelijden en samen met Christus 
dat deel van de schuldenlast dragen. Mea Culpa. Het is mijn schuld, zet 
mij maar gevangen.  
 

https://youtu.be/Vt4U8owRKrU 
 

Bron: Christelijk Informatie Platform (cip.nl) 
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 And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has 
called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, support, strength-
en, and establish you. (1 Peter 5:10 NRSV) 
 
Do not fear, for I am with you, 
Do not be afraid, for I am your God; 
I will strengthen you, I will help you, 
I will uphold you with my victorious right hand. (Isaiah 41:10 NRSV) 
 
The impacts of the COVID-19 pandemic – direct and indirect – are 
grave, global and unprecedented. In a mere five months, the virus has 
spread all over the world, reaching 216 nations and territories, result-
ing certainly in many more than the 6 million cases of infection so far 
officially confirmed, and the deaths of more than 379,000 people, in-
cluding many healthcare and other frontline workers. 
 
Public health systems in the worst affected countries have been 
stretched to the limit and beyond, access to essential health services 
for many other conditions has been compromised, and the disruption 
of routine immunization services is putting an estimated 80 million chil-

Vervolg op pagina 14 
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In this Pentecost time, and in this critical moment, we invite all member 
churches, ecumenical partners, specialized ministries, and ACT Alliance 
into a renewed relationship of sharing and active solidarity in the spirit 
of the first Christian community, in which “All who believed were to-
gether and had all things in common” (Acts 2:44), so that we may bet-
ter serve all of God’s people through this time of crisis and change. May 
our Lord and Saviour Jesus Christ, who guides us on our journey of life 
and through these challenging times, equip us with love, steadfastness, 
hope and courage. 
 
May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that you 
may abound in hope by the power of the Holy Spirit. (Romans 15:13 NRSV) 
 
 
Source: World Council of Churches 

ways to worship and witness even when unable to gather physically. 
We have seen how local bonds of community and solidarity have flour-
ished and grown, even as at the level of our governments and societies 
the commitment to global solidarity has withered and xenophobia even 
increased. 
 
This crisis and its impacts have been made worse by systemic neglect 
of public health systems, lack of preparedness for the known risk of 
pandemics, the prevalence of greed and self-interest in exploitative 
economic systems, accelerating environmental destruction and ecologi-
cal degradation, the lack of unity among nations in facing a common 
threat to humanity, political expediency and short-term interests. 
 
Facing the multidimensional global crisis precipitated by the pandemic is 
self-evidently beyond the capacity of any country, no matter how pow-
erful. International solidarity and cooperation are critically needed now, 
much more than ever. The multilateral organizations and instruments 
created to facilitate such cooperation are essential tools for this pur-
pose. They should be used, supported and where necessary reformed 
and strengthened, not undermined in the very moment when they are 
most urgently needed. 
 
Many countries are currently relaxing measures imposed to prevent 
the spread of COVID-19. But it is clear that there can be no return to 
the status quo ante, which was in any event and in many ways unsus-
tainable, unjust and inhumane, to the detriment of relationships in fami-
lies and communities and in God’s creation. It helped create the condi-
tions for such a pandemic to emerge and to take such a heavy toll on 
humanity. 
 
However, from this time of crisis, we have learnt that relation-
ships can be restored, that transformations previously thought impossi-
ble can be envisioned, and that life-giving alternatives to the previous 
unjust and unsustainable normality are possible. It is a salutary oppor-
tunity to reflect on our fundamental values, and to seek to renew our 
families, societies and economies in accordance with them. We must 
draw on this experience and these reflections to build new and better 
models for just and sustainable communities. 
 
The church is called to be the light of the world and the salt of the 
earth. Both in ‘normal’ times and in times of crisis, we give witness to 
the love of God. We acknowledge and proclaim that God’s love is 
steadfast. Though the darkness of uncertainty may currently surround 
us, our God stands with us and assures us: “Do not fear.” 
 
In the knowledge of the risen Christ and the presence of the Holy Spir-
it in our lives we find courage to face this pandemic and to look beyond 
it. We will continue to protect ourselves and each other by observing 
appropriate safety measures, in mutual solidarity and accountability. 
We will continue to be the church of Christ in these uncertain times, 
by ministering to all those in need and whose need the world does not 
see. We will shun stigma and discrimination and embrace love, love 
that heals. For, like the virus, love knows no boundaries, and breaks all 
barriers. 
 
We regret that in some places the fear and uncertainty engendered by 
the pandemic have provided fertile ground for conspiracy theories, and 
misleading theological interpretations. We pray that churches every-
where will be empowered and equipped to be messengers of unity, 
trust and truth, against the voices promoting division, suspicion and 
unsubstantiated rumour. We will promote solidarity and cooperation 
among nations. We will challenge governments and authorities that 
seek emergency powers not to protect public health but to quash prin-
cipled dissent and to violate human rights. And we proclaim the contin-
uation of a pilgrimage of justice and peace beyond the pandemic, envi-
sioning and working for a more equitable and sustainable future. 
 

Vervolg van pagina 12 

Iedere zondag rijden veel christenen uit een traditioneel-
kerkelijke omgeving tientallen kilometers om een evange-
lische kerk te bezoeken. Waarom doen ze dat? En welk 
signaal gaat hiervan uit? Deze en andere vragen bespreken we 
met religieonderzoeker Miranda Klaver: "De mobiliteit van 
gelovigen is de afgelopen decennia enorm toegenomen. Ver-
geet niet dat meer dan de helft van de bezoekers van Pink-
sterconferentie Opwekking afkomstig is uit gevestigde kerk-

en." 

Je merkt op dat gelovigen gevestigde kerken verlaten omdat 
ze daar zijn vastgelopen. Wat bedoel je daarmee? 
“Ik heb tientallen mensen geïnterviewd die van een gevestigde kerk naar 
een evangelische of charismatische gemeente zijn overgestapt. Wat mij 
is opgevallen is dat mensen zich zonder succes jarenlang hebben ingezet 
voor vernieuwing in hun kerk, bijvoorbeeld op muzikaal gebied. In som-
mige gevallen besloot een kerkelijke gemeente om na veel moeite een 
Opwekkingslied na de zegen toe te staan.” 

Klaver merkt ook op dat de zorg om tienerkinderen, die in gevestigde 
kerken dreigden af te haken, voor sommigen een aanzet was om elders 
te kijken. “Sommige evangelische kerken hebben doordeweekse 
tienerbijeenkomsten waar zo’n 20 a 30 jongeren op af komen. Voor 
gelovige jongeren is zo’n groep geloofsgenoten reden om bij de kerk 
betrokken te blijven. Zeker als het in gevestigde kerken niet lukt om 
aansluiting te vinden. 

Waarom christenen overstappen 
van traditionele naar 
evangelische kerken 

Miranda Klaver 
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Om mij heen zie ik bijvoorbeeld evangelische kerken tienerdiensten 
organiseren die parallel aan de ‘gewone’ zondagse kerkdienst worden 
georganiseerd. Het feit dat die diensten plaatsvinden toont volgens mij 
aan dat kerken tieners echt in het vizier hebben en hoog op het prior-
iteitenlijstje staan. Deze evangelische kerken geven ruimte aan de leef-
stijl van jongeren.” 

In hoeverre hebben interkerkelijke conferenties als de Pink-
sterconferentie Opwekking deze beweging gestimuleerd? 
“De mobiliteit van gelovigen is de afgelopen decennia enorm toege-
nomen. Vergeet niet dat meer dan de helft van de bezoekers van Pink-
sterconferentie Opwekking afkomstig is uit gevestigde kerken. Op dat 
soort plekken komen christenen in aanraking met type preken die heel 
dicht bij het dagelijks leven staan. Ze zijn vaak appellerend en prak-
tisch. Denk naast Opwekking ook aan de EO-jongerendag, Vrij Zijn en 
andere genezingsconferenties die worden georganiseerd. De laatste 
tien jaar zijn daar ook nog de social media bijgekomen. Dat zijn 
plekken waar mensen nieuwe ideeën opdoen en geestelijk worden 
gevoed via online diensten en Bijbelstudies. Het referentiekader van 
traditionele gelovigen is dus enorm verbreed.” 

Mozaiek0318 bekend startte een zustergemeente in Bun-
schoten-Spakenburg. Meteen kwam er weer een felle dis-
cussie op gang. Zo zou men op die manier gelovigen uit an-
dere kerken weg trekken. Welk veelvoorkomend mis-
verstand heb je opgemerkt? 
“Dat evangelische kerken zich alleen zouden richten op plekken waar 
veel kerken zijn. Er zijn heel veel voorbeelden van kerken die zich 
buiten de BibleBelt hebben gevestigd. Een aantal voorbeelden: Hillsong 
Amsterdam & Rotterdam; City Life Church: Den Haag, Maasbracht, 
Oss, Breda, Tilburg; Utrecht Motion Church; Haarlem Re:connect 
church; en de ParkCityChurch in Heerlen. 

Ook zijn verschillende kerken van start gegaan maar hebben ze 
noodgedwongen geconcludeerd dat het pioniersavontuur is mislukt, 
omdat het zo moeilijk is om in een niet-kerkelijke omgeving mensen te 
bereiken. Dat zie je met name in Noord-Brabant, Limburg en Noord-
Holland. De evangelische kerken die in Noord-Holland zijn gesticht 
zijn geen megakerken. Daar komen op zondag maximaal 250 mensen. 
Deze voorbeelden maken wat mij betreft duidelijk dat we af moeten 
van het cliché dat evangelische gemeenten willen profiteren van dat 
wat gevestigde kerken in de afgelopen eeuw hebben opgebouwd.” 

Klaver wijst ook op een internationale trend. “Het christendom 
verschiet van kleur. Dat zien we op ieder continent. Dat wil overigens 
niet zeggen dat protestantse kerken geen toekomst hebben. Wel is er 
duidelijk sprake van een trend: christenen schuiven steeds meer op in 
de richting van de evangelische en pinkstertraditie. Die processen zijn 
onontkoombaar, ook binnen Nederland.” 

Hoe verklaar je dat 80 christenen uit Bunschoten tot voor 
kort iedere zondag 40 kilometer rijden om een kerkdienst 
(Mozaiek0318, red.) te bezoeken? 
“De evangelische beweging past zich sterk aan, aan de netwerkcultuur. 
Evangelische kerken denken minder in geografische kaders maar veelal 
vanuit dynamische netwerken waarin mensen zich vrij bewegen en 
verplaatsen. De aantrekkingskracht schuilt niet zozeer in theologische 
ideeën of de traditie van de kerk, maar komt veel meer tot 
uitdrukking in een culturele levensstijl.” 

Klaver legde onlangs het verschil tussen het parochiemodel – 
toegepast in gevestigde kerken - en de netwerkkerk aan de hand van 
het vaak gebruikte voorbeeld van twee boeren. ‘De ene boer houdt 
zijn koeien op een weiland met een hek erom heen en heeft zijn land 
duidelijk afgebakend en begrensd. Welke koe er wel of niet de boer 
hoort is duidelijk. De andere boer laat zijn koeien lopen op een groot 
gebied zonder afrastering. Deze boer heeft echter wel een waterbron 
waar de koeien regelmatig naar terugkeren. Ook koeien die toevallig 
aan komen lopen zijn hier welkom…’ 

Wat valt je op aan de verhalen van mensen die zich aansluit-
en bij een evangelische kerk? 
“Voor een deel is er sprake van consumentengedrag, maar het doet 
geen recht aan de grote groep die zich bij evangelische gemeenten 
heeft aangesloten. Ik hoor vaak dat er bij mensen, bijvoorbeeld door 
het bezoeken van een conferentie, geloofsvernieuwing plaatsvindt. Dit 
zijn ook gelovigen die op papier wel lid waren van een traditionele 
kerk maar daar niet of nauwelijks naartoe gingen. Na een ingrijpende 
geloofservaring op een conferentie zoekt deze groep vervolgens een 
plek waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Dan komen ze al snel uit bij 
een evangelische kerk, omdat men in gevestigde kerken niet altijd raad 
weet met gelovigen die een geloofsvernieuwing hebben ondergaan.” 

Veel predikanten van gevestigde kerken zijn kritisch op evan-
gelische gemeenten die nieuwe kerken planten in de Bi-
bleBelt. Begrijp je dat? 
“Jazeker,” antwoordt Klaver. “We hebben het hier over mensen die 
hard werken en zich met veel energie inzetten voor hun gemeenschap. 
Soms lopen ze ook aan tegen grenzen binnen hun kerk, omdat ze te 
maken hebben met een eeuwenlange kerkelijke traditie. Dan heel lastig 
om vernieuwingen door te voeren – als men dat al zou willen. Daar 
komt ook nog bij dat gelovigen die overstappen naar een evangelische 
gemeente in hun voormalige kerk vaak erg betrokken waren in het 
kerkelijk leven.” 

Welke boodschap geven deze christenen mee aan gevestigde 
kerken? 
“Het zit ‘m vaak in de hele kleine dingen, zoals taalgebruik en 
gastvrijheid. Ik geloof dat niet alle kerken zich daar bewust van zijn. 
Mensen willen graag gezien worden: persoonlijke aandacht. Evange-
lische kerken hebben die eigenschap vaak veel meer in hun DNA 
zitten, ook vanuit hun missionaire drive om de wereld met het Evan-
gelie te bereiken.” 

Source: Christelijk Informatie Platform CIP.nl 
24 mei 2018 door Jeffrey Schipper 
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Kom naar...Kom naar...Kom naar...Kom naar...    

Voor Elkaar 
Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 
 

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

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

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

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

   vpgnews@gmail.com 

Heeft u bruikbare meu-
bels, kleding, huishoude-
lijke artikelen, linnengoed 
enz. over? De diaconie kent 
mensen die dit goed kunnen 
gebruiken. Telnr 510 4753 
E-mail: hanco.de.lijster@gmail.com 

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

Appartementenverhuur voor uw familie. 
 

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

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

Arend en Barbara Strampel 

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

Wiskundebijles 
Voor leerlingen van VSBO 1 t/m 4 en HAVO 1 t/m 3. Wekelijks in een 
groepje van 17.30-19.30 uur. Beperkt aantal plaatsen. Sunset Heights. 
Nadere informatie en voorwaarden: 
Friedeman Hasselbaink: friedeman@hotmail.com; 661-0163 

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

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

Een cadeautje voor me-
zelf ... om te vieren Met 
Elkaar. 
Deze aanbieding is weer ge-
start ! Op een zaterdagochtend 
komen we bijeen: samen ‘zitten’ 
- wie weet ‘ontdekken’ van iets 
waarvan je je niet zo bewust 
bent.  Het uitwisselen van ge-
dachten; stilte-momenten; oefe-
ning ‘volledige ontspanning’. Op 
papier of op een andere door u / 
jou zelfgekozen wijze uitdrukking 
geven aan je ervaring.  
Tijd: 8.30 – 11.30 uur. Enkele 
mensen hebben zich al aange-
meld; er is nog genoeg ruimte 
voor nieuwe deelnemers! 
De exacte datum wordt gekozen 
n.a.v. de voorkeursdatum van de 
deelnemers.  
Voor opgave en meer informa-
tie:  
 
Maria Muller,  
tel.: 737 8323 / 513 9631 
e-mail: 
mariamullerdidi@gmail.com 

Nog Hulp in de huishouding nodig? 
Drie middagen in de week;  
van 16 u - 18 u, 19  
U kan ook. Bellen naar Zr. Lolita 
Breeveld; tel 7373182 


