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Komt er ooit vrede?
Rev. Kenneth Kross

Al drie maanden is er een oor-
log gaande in de Oekraïne. In vele 
landen woedt er al jaren oorlog, ook 
al schrijft de media er niet meer 
over. 

Mensen die zich de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog herinneren 
vertellen hoe men toen steeds 
sprak over duurzame vrede. Velen 
waren opgelucht toen in de nieuws- 
berichten bekendgemaakt werd dat 
de overwinning was behaald en de 
oorlog ten einde was. 
Duurzame vrede was het hoogste 
streven van velen, die toen de el-
lende en de gruwelen van de oorlog 
aan den lijve hadden ondervonden. 
Er heerste na de “bevrijding” een 
gevoel van een nieuw begin, een 
nieuwe tijd waarin er alleen maar 
vrede zou heersen en de wereld 
zeker harde maar wijze lessen had 
geleerd van de twee grote oorlogen. 
Een nieuwe tijd waarin men tot het 
besef gekomen was dat oorlog geen 
overwinnaars kent, maar uitsluitend 
verliezers, ellende en verdriet. 

De dromen die die periode domi-
neerden, waren geen nieuwe dromen. 
Ze zijn zo oud als de geschiedenis 
zelf. 
Hoe vaak heeft men in de geschie-
denis niet getracht op rationele wijze 
de oorlogen te analyseren en het 
gedrag van de mens te verklaren om 
daarna met de mooiste ideologieën 
een wereld te proberen te creëren 
van duurzame vrede? Steeds zonder 
enig succes. 

Jesaja, soms ook wel genoemd de 
prins der profeten, beschrijft in 
Hoofdstuk 2 een wereld waarin de 

natiën van deze wereld samen zul-
len optrekken naar het Huis van 
God waar zij de vrede zullen leren. 
De profeet leefde zoals wij ook nu 
nog steeds, in een gevaarlijke wereld 
waarin de niet te stillen honger 
heerste onder de mensen, de mede-
mens te onderwerpen en te onder-
drukken enkel en alleen maar om de 
eigen zucht naar macht, rijkdom en 
eer te bevredigen. Het kleine Juda 
werd overschaduwd door grote 
machten die hongerig waren naar 
het rijk dat aan de noordelijke hori-
zon hing. 

Op elk moment raasden de over-
weldigende troepen van indringers 
door het land als een verwoestende 
tsunami. Soms was het even rustig 
en groeide de welvaart in het land. 
Een korte periode van welvaart had 
de visie van de massa afgestompt en 
deed hen denken, dat ze veilig waren 
tussen al de grimmige reuzen. 
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Die tijdelijke vrede voedde een 
vals gevoel van veiligheid onder de 
mensen en de profeet wist dat wat 
op een tijd van vrede leek, weer 
gauw voorbij zou zijn, wanneer de 
volgende bloeddorstige grootmacht 
het weer nodig achtte zijn tanden te 
laten zien. 

Jesaja krijgt een helder visioen, een 
Goddelijk visioen waarin mensen 
in vrede met elkaar leven; Hij ziet, 
een tijd aanbreken waarin oorlogen 
niet meer zullen bestaan, oorlogsin-
strumenten zullen worden getrans-
formeerd in gereedschappen om 
elkaar te dienen en mensen nader 
tot elkaar te brengen in plaats van 
te verdelen en de vernietigen. Zijn 
visioen is niet gewoon een droom 
of ideaal over vrede zoals velen die 
hebben gehad in de loop van de 
geschiedenis. Hij ziet ware vrede en 
harmonie. 
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Redactioneel

2

Mededeling:  VPG NIEUWS!
Indien u om een of andere reden geen krant ontvangt, 
kunt u er eentje ophalen:
- Bij de Tamarijn! Door de week van 12.30 - 17.30!
- Bij het Kerkelijk Buro van 11a.m - 16u!
- En in de Kerken bij de deur!
- U kunt u ook opgeven bij het Kerkelijk Buro voor een 
  digitale krant.    Jet Baank
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In onze huidige wereld, met zijn 
eindeloze conflicten, incidenten 
van terrorisme en nucleaire drei-
ging, zouden we er goed aan kun-
nen doen om stil te staan bij Jesaja’s 
woorden. Wat zou het mooi zijn als 
we het met elkaar eens zouden kun-
nen worden om overeenkomstig de 
woorden van de profeet te streven 
naar vrede. Geen menselijke idealen 
meer, maar Gods Woord als spiegel 
en leidraad. De weg naar vrede kan 
alleen maar succesvol zijn wanneer 
het begint met een terugkeer naar 
de Heer. In Jesaja’s droom nodigen 
de mensen elkaar uit om naar het 
opgerichte Huis van God te gaan, 
naar de plaats waar God hen over 
zijn wegen 
leert, zodat ze zijn paden kunnen be-
wandelen (vs. 2-3). De voorwaarden 
voor duurzame vrede is dus dat de 
mens Gods wegen leert kennen en 
Zijn pad volgt en aan Gods Woord 
vasthoudt. Worden deze genegeerd 
en vervangen door de oppervlak-
kige menselijke idealen dan wordt 
de vrede verbrijzeld. En dat blijkt 
steeds weer. Onze wereld heeft na 
de Tweede Wereldoorlog niet eens 
één dag vrede gekend. De lijst van 

oorlogen en conflicten zou veel te 
lang zijn om in dit artikel te plaatsen. 
De oorlog in de Oekraïne heeft de 
mensen in de zogenaamde comfort-
zone doen beseffen dat de vredige 
wereld in een dag helemaal kan ve-
randeren. Een wake-up call. 
Zouden velen juist door deze “nieu-
we” oorlog terug willen keren naar 
Gods Huis maar de weg niet kun-
nen vinden? En doet de kerk nog 
iets daaraan? Waar staan wij als kerk 
wanneer het gaat om conflicten en 
geweld in de samenleving en in de 
wereld? Laten we onze stem nog 
horen? Gaan we de uitdaging aan en 
volgen we de roeping om de mensen 
te leren over Gods wegen en Gods 
pad zodat in de harten van velen 
een fundament van vrede wordt ge-
legd? Wanneer wij dit fundament van 
Gods liefde leggen in mensen, bouw-
en we aan die wereld die nog komen 
moet, de wereld die Jesaja beschrijft. 
Die mensen die de Vredevorst leren 
kennen, vormen de bouwstenen van 
die wereld. 

Rev. Kenneth M. Kross 

Meditatie: In kleuren en geuren
Ds. Jacob H. Kikkert

Het is alweer jaren geleden dat 
Hotsche en ik een hemelvaarts-
weekend doorbrachten in Parijs. 
We genoten van de lente, de parken 
die in bloei stonden, de drukte op 
de vele zonnige terrasjes, de SDF 
(dakloze) met trekharmonica in de 
Métro, de vriendelijk converseren-
de ober (het bestaat!), we namen 

het allemaal in ons op.  Uiteindelijk, 
vermoeid door de vele indrukken 
die we hadden opgedaan, zochten we 
op goed geluk een bioscoop. Even 
rust voor de pijnlijke voeten. 
Geïnstalleerd in comfortabele fau-
teuils lieten we ons verrassen door 
wat toevallig gedraaid zou gaan 
worden: ‘La Saison des femmes’ 

La Saison des Femmes

Lieve mensen, 
de tijd gaat door, hij wacht echt niet op ons.
Laten we er nuttig gebruik van maken. 
Gebruik ‘m wel…..

Het is niet te geloven; als de nieuwe VPG 
nieuws op 5 juni in de kerken ligt, kunnen we 
elkaar Gezegende Pinksterdagen toewensen! 

Maar ook Van Harte Beterschap voor onze zr. 
Joan. Uw gebed heeft Rev. Kross heeeel hard 
nodig! Elke dag! U weet het:  Samen bidden, 
dat vermag ALLES God, Onze Vader luistert 
naar onze Gebeden, al lijkt het soms van NIET! 
Hij -onze Vader luistert en verhoort! 
Vertrouw op Hem! 

   Gezegende Pinksterdagen.
   BrasaBrasa Jet Baank
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Bijbelleesrooster
Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes

VPG Nieuws (News) via Email

Collectes
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Wij bieden u de gelegenheid om 
VPG-Nieuws in kleur via e-mail te ont-
vangen. 
Op deze manier kunnen we flink be-
sparen 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 an mail to the editorial staff, 
e-mail address: vpgnews@gmail.com 
And you will receive your next VPG-
News in colour. 
Please also include your name and 
street address.

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 laat-
ste 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: 

19 juni - Collecte Zondagscholen 

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:
Jet Baank (voorzitter) 
Ludmilla Sampson

Opmaak: 
Klaas Dekker en Jet Baank

Druk: Drukkerij ‘De Stad’ NV 
Distributie: Ebenezer’s Men’s 
Fellowship 
Oplage: 900 drukexemplaren zwart 
-wit.
Ruim 230 emailexemplaren

Kopij kunt u in kale opmaak, lettertype 
Gill Sans MT 11,  per e-mail versturen 
naar vpgnews@gmail.com. 
Bijbehorende foto’s in 
aparte bestanden, 
voorzien van onder-
schrift, meesturen. 
 
De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingekomen kopij in te korten 
of niet te plaatsen. 

Kopij voor de eerstvolgende editie 
kan worden ingestuurd tot uiterlijk 
woensdagmorgen   
22 juni 2022, 
11.59 a.m. 

Verschijningsdatum: 
Zondag 3 juli 2022
Dan verschijnt de editie van 
juli/augustus.



 Radio Semiya  98.5 FM 

 Christelijk radiostation elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur
 www.radiosemiya.org 

 June     
 04/06 Bro. D’Arcy Lopes
 11/06    Ds. Jacob Kikkert
 18/06   Rev. Kenneth Kross   
 25/06 Bro. D’Arcy Lopes 
  
 July
 02/07   Ds. Jacob Kikkert 
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Kerkdiensten
Aanvang diensten 9:30 uur, tenzij anders vermeld

Adverteren

Kerkelijk Bureau

Distributie

De redactie van VPG-Nieuws geeft u de mogelijkheid om een ad-
vertentie te plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/
of producten aan een breed publiek op Curaçao en in Nederland 
onder de aandacht te brengen. De prijs is laag: t/m 15 woorden 
is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per maand.  Interesse? 
Neemt u dan contact op met de redactie.  

Email: vpgnews@gmail.com 

Fort Amsterdam, Fortkerk 
Op werkdagen geopend van 10.00 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 ziek-
enhuis 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; ten-
minste 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 kerke-
lijk 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 be-
treffende 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.

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 

 Ebenezer Church 

 Oranjestraat 111 

Juni
5 juni Rev. K. Kross & Sis. Y. Isidora 
12 juni Rev. K. Kross
19 juni Rev. K. Kross
26 juni  (Rev. K. Kross ) Br. Lincoln James

Juli
3 juli Rev. K. Kross & Sis. Y. Isidora. 
 HC

 Fortkerk 
 Fort Amsterdam 
Juni
5 juni Ds.J. Kikkert
12 juni Luuk v.d.Wolde
19 juni Ds. J. Kikkert
26 juni  Ds. Y de Groot

Vakantie Ds. J.Kikkert van 26/6 t/m 24/7

Juli
3 juli Ds. Y. de Groot

 Emmakerk 
 Schottegatweg Noord 67

Juni
5 juni Ds. Michael Mulder 
12 juni Ds. Michael Mulder
19 juni Br. Luuk van der Wolde
26 juni  Br. Darcy Lopes

Juli
3 juli Zr. Rianne Plaisier

Wilt u ook familie, vrienden en bekenden opmerkzaam maken op deze uitzendingen? 
Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel 
mensen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feed-
back willen hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 



June 2022 VPG NIEUWS 5

werd vertoond. Regisseuse Leena 
Yadav beschrijft op realistische wijze 
het leven van vier gewone Indiase 
vrouwen: Rani, Lajjo, Bijli en Janaka. 
Ze wonen op het uitgedroogde plat-
teland van Gujarat, waar ze alleen 
onder elkaar vrijuit kunnen spreken:  
over mannen, seks en het leven. De 
speelfilm ‘La Saison des femmes’ is 
daarmee een interessant inkijkje in 
deze werkelijk totaal andere cultuur. 
De overweldigende kleurrijke film-
beelden, met daarin het goudgeel, 
vermiljoen en oker van opgetaste 
kruiden, de geluiden en de geuren 
(verbeeld ik mij), riepen voor ons 
herinneringen op aan de reis door 
India die we ooit maakten. 

Regisseuse Leena Yadav, zelf afkom-
stig uit Mumbai, heeft in de loop 
van haar reizen door ruraal India 
talloze vriendschappen gesloten 
met vrouwen die ze ontmoette. Ze 
was verrast dat ze in de traditionele 
samenleving, waar vrouwen slechts 
geacht worden kinderen te baren, 
verrassend openhartige discussies 
kon hebben over gender, seksualite-
it, ambities, maar ook over misbruik. 
Het vormde de stof voor de film 
die uit meerdere lagen bestaat en 
waarin het verhaal van vier vrouw-
en op sensitieve wijze wordt verteld.  
In de film maken we maken kennis 
met de 30-jarige Rani die in een een 
afgelegen woestijndorp woont. Zij 
was — voor ons ondenkbaar — 
een kindbruidje en al na twee jaar 
weduwe; amper 16 jaar oud. Op 
haar beurt moet zij nu een huweli-
jk arrangeren tussen haar 17-jarige 
zoon Gulab en de enkele jaren jon-
gere Janaki, die iets verderop woont. 
De beide jongeren zijn er totaal niet 
op voorbereid om te trouwen en al 
gauw loopt het mis. Gulab verstoot 
Janaki, hij gaat liever uit met zijn 
vrienden, drinkt en jaagt op andere 
vrouwen. Intussen hoort Rani van 
haar vriendin Lajjo dat ze regelmatig 
mishandeld wordt door haar man, 
omdat ze onvruchtbaar zou zijn en 
daardoor schande brengt over de 
familie. Als even later Rani’s beste 
vriendin Bijli met haar striptease-
show in het dorp aankomt, raken de 
vier vrouwen het onder elkaar eens 
dat ze iets moeten ondernemen 
tegen de eeuwenoude patriarchale 
tradities waaraan vrouwen in het 
woestijnachtige Gujarat onderwor-
pen worden. Gesteund door hun 
vriendschap en hun verlangen naar 
vrijheid, worden ze geconfronteerd 

met hun demonen, en dromen ze van 
liefde, tederheid en een betere, mens- 
waardige toekomst ergens ver weg. ‘La 
Saison des femmes’ is een kleurrijke, 
ontroerende, maar ook bij tijd en wijle 
een harde film over vrouwendiscri- 
minatie, stereotyperingen èn eman-
cipatie in India. Een overigens onver-
mijdelijk Bollywoodsausje maakt het 
soms harde en hartverscheurende 
van de film gelukkig ook wel weer 
dragelijk. Onder de indruk, dit keer 
van de film, duurde het even voor 
we weer besef hadden van de Parijse 
werkelijkheid van ons hemelvaart-
weekendje-weg.

Eenmaal thuis las ik een ander ver-
haal. Over een vrouw met de haren 
los, die niet spreekt maar doet. Hier 
spreekt het lichaam, worden zintui- 
gen geprikkeld en deinzen mannen 
verschrikt terug. 
Johannes beschrijft aan het begin 
van het twaalfde hoofdstuk van zijn 
evangelie hoe de vrienden van Jezus 
bang worden van de aanraking van 
een vrouw. Het is het meerlagige 
verhaal over twee zussen, twee ste-
reotyperingen: de deugdzame vrouw 
aan het aanrecht en de ‘foute’ vrouw 
met de losse haren die conventies 
doorbreekt en de voeten van Jezus 
met geurig gekruide olie zalft (en 
dan is er nog hun broer, maar die 
speelt een bleke bijrol in het ver-
haal). Maar het zijn wèl stereotypen 
ìn ons hoofd. Want Jezus? Hij is hun 
vriend. In zijn ogen bestaan de ste-
reotypen niet. Interessant is overi-
gens dat de Indiase theoloog Dr. K. 
M. George, van de Orthodox Syrian 
Church in India, naar aanleiding van 
dit evangelie-verhaal, ons er op wijst 
dat geurige kruiden en specerijen 
een belangrijke rol spelen in de Indiase 
wereld. De geurige, heilige olie sym-
boliseert in de oosterse orthodoxie 
de alles doordringende natuur van 
de Heilige Geest die leven geeft. 
En wie kent niet het verhaal van de 
vrouwen die op zondagochtend bij 
het graf aankomen met geurige krui-
den? Beide verwijzen naar de hoop 
op zoiets als verrijzenis en nieuw 
leven.

Een aangename geur staat dan 
ook voor welzijn en helen. Daar-
tegenover staat de slechte geur die 
doet denken aan dood en bederf. 
Daarom doet de mode-industrie — 
we waren immers in modestad Parijs 
— geweldig zijn best om parallel aan 
de nieuwste modetrends ook een 

eigen parfum te promoten;  om de 
almacht van dood en bederf in de 
wereld te maskeren

Het gebruik van geurige kruiden 
en specerijen symboliseert in het 
Oosten de hoop op nieuw leven. 
Het zalven van de voeten van Jezus 
door Maria, zoals dat beschreven 
staat in twee evangeliën, is vanuit dat 
perspectief goed te begrijpen. Zij an-
ticipeert op de opstanding van Jezus, 
lang voordat zijn naaste leerlingen er 
ook maar  enig  idee  van  hadden. 
Het herkennen van de betekenis 
van haar daad vereist dan ook fijn-
gevoeligheid van de aanwezige toe-
schouwers, èn de latere lezers van 
dit evangelie-verhaal. Jezus zelf gaf 
blijk van die fijngevoeligheid. Want 
Hij prijst de daad  van  de  vrouw. 
In  tegenstelling tot de omstan- 
ders. Hij doet zelfs meer dan dat, hij  
geeft  haar  impliciet  een  compli-
ment: haar daad zal voor altijd gen-
oemd worden op het moment dat 
de blijde  boodschap  klinkt. Dr. K. 
M. George maakt dan nog een verd-
iepingsslag: in de Indiase culturele 
wereld is het gewoonte dat een stu-
dent zich buigt en de voeten van de 
docent aanraakt. Het is een uiting 
van respect en een manier om een 
zegen te vragen. De richting waarin 

de voeten van de meester zich be-
wegen, is namelijk een voorbeeld om 
te volgen. Het is de goede richting. 
De leerling zoekt immers naar het 
goede, het ware, naar licht en lief-
de, en volgt in zijn voetstappen. De 
voeten van de leermeester gaan in 
de richting van het goede

O ja, ‘het hele huis zich vulde zich 
met de welriekende geur’(Joh. 12:1-
3). Dat is geen toevallige frase in 
het Johannesevangelie. Het legt een 
diepere betekenis bloot. Het huis 
staat wellicht voor de gemeente, 
of de wereldwijde christelijke kerk, 
maar we kunnen dat beeld ook 
oprekken tot de hele wereld. Geur 
dringt immers overal in door. Zo 
neemt de Geest van God die waa-
it waarheen zij wil, àlle hindernissen 
en doordesemt de werkelijkheid. De 
moed en daadkracht van de vrouw 
in het evangelie, en de vrouwen 
van ‘La Saison des femmes’, ze zijn 
een krachtig getuigenis van die lev-
enskracht, onafhankelijk van welk 
machtsmonopolie ook. En daarmee 
getuigen ze ook van de kracht en 
beweeglijkheid van de Pinkstergeest, 
die het aangezicht van de aarde 
vernieuwt en mensen bezield (Ps. 
104:30)
          ds. Jacob Kikkert

Vervolg van pagina 2 - Meditatie: In kleuren en geuren

Gedenk de collecte - via de bank
ds. Jacob Kikkert

Al generaties lang is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote 
betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. 
Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun levens- 
ervaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band en wordt door veel 
mensen als een geschenk ervaren; gemeenteleden, net zo goed als gasten 
en passanten die zomaar een keer een eredienst komen bijwonen. 
Het is een geschenk dat wij elkaar kunnen geven. We willen omzien 
naar elkaar: geloof, hoop en liefde delen. Door mee te leven, tijd voor 
anderen te hebben, verantwoordelijkheid te dragen en door het werk 
van de wijkgemeente financieel te ondersteunen.

Door uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Fortkerk van betekenis 
blijft voor mensen:  voor ouderen, voor jongeren, voor yu di Kòrsou 
en voor mensen die dushi Kòrsou aandoen en een moment van be- 
zinning en ontmoeting zoeken, met elkaar en met God, in ons kerkge-
bouw. Daarom: geef vandaag voor onze kerk van morgen! 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de zondagse collecte te gedenken 
in de kerk, weet dat u uw bijdrage ook over kunt maken op de bank-
rekening van de wijkgemeente Fortkerk: MCB 13 059 2205

On-line diensten:  
https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Sis. Ludmilla Sampson

Ebenezer Praise & 
Worship Services 

Traditionally lasting 40 days to com-
memorate the time the resurrected 
Jesus remained on earth before de-
parting (the period between Resur-
rection Sunday and the Ascension), 
20th century liturgical revision has 
led some western churches to ex-
pand “Eastertide” to 50 days to 
conclude on Whitsunday (Pentecost 
Sunday). Each Sunday of the season 
is treated as a Sunday of Easter. That 
is why you will still see a symbol of 
the risen Christ in the Ebenezer 
Church until Pentecost Sunday. Pen-
tecost is regarded as the birthday of 
the Christian church, and the start 
of the church’s mission to the world.

Our messengers for the month 
of May were LP sis. Yvonne Isido-
ra-Gumbs (Communion Sunday & 
Mother’s Day Service), bro. Locksley 
Brodie, sis. Maghalie van der Bunt-
George and rev. Damian Hughes 
(pastor of the Methodist Church 
of Curaçao). Title of the messag-
es “Follow Christ”, “A Mother’s 
Faith”, “The Centrality of Jesus” & 
“Faith is a Gift” were prepared with 
much dedication by these persons. 
The contents of their messages, the 
hymns and songs, were all carefully 
chosen by them, to give the person 
attending, either personally or via 
live streaming, the necessary boost 
to go through their daily lives. A 
heartfelt “Thank you” to our mes-
sengers for the month of May.

“Kerstwandeltheater” 
= A Christmas Artistic 
Expressions Stroll

The supporting churches of the 
VPCO are organizing on December 
16 @ 7.00pm a Christmas stroll in 
the Otrobanda and Punda area. 
The core team for the Christmas 
Stroll has met a couple of times to 
visualize more clearly the intention 
of this festivity. 
While doing this they realized that 
they needed a skilled director to 
bring this idea into action and they 
have found the correct person to do 
this. 

The first plans were discussed and 
it looks really promising. Lots of 
space for the gospel and many beau-
tiful working methods at the various 
scenes! The group has a beautiful 
route in mind with “Fortplein” Fort 
Amsterdam as the end point. 

On Wednesday May 31, 2022 the 
larger group will be meeting at 7.00 
p.m.  With “green light” from the 
wider group we can further work 
out the plan, apply for permits, make 
a budget, search for a cast, arrange 
sound and light, etc. etc.  The group 
is very excited to create and bring 
a beautiful theater together on De-
cember 16th for our community! 

Gifts & Contributions 

We welcome and thank you for 
your gifts which will help us to con-
tinue, not only to bring the Message 
on line, but which will also enable us 
to continue laboring in God’s Vine-
yard right here in Curaçao. For pay-
ment of your usual contri-
butions and/or donations 
to the Church, you may 
bring these together with 
your Contribution Card to 
Church and leave these be-
hind with our treasurer. 
You can then collect your 
card on the next Sunday. 
Please note that you can 
also deposit your payments 

on the account of the Ebenezer 
Church at MCB on account nr. 
330028508. Thank you for your sup-
port.

Prayers for the people

As a Church we continue to Pray 
for all who are going through diffi-
cult times in their lives, those who 
are sick and all other in need of our 
Prayers. 
You are asked to continue to lift 
them up in all your Prayers. Let us 
continue to Pray for especially those 
on our Island Curaçao and those 
all around the World experiencing 
health challenges and other trage-
dies due to the pandemic caused by 
COVID-19, war and other adverse 
situations. 

We also would like to remind you 
to keep on lifting up the Ebenezer 
United Protestant Church in your 
Prayers, asking the good Lord to en-
able us to continue sharing the good 
news with you and with others.
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Mother’s Day Celebration

In a very beautifully decorated 
church LP sis Yvonne Isidora- 
Gumbs led the service on May 8 
last. The title of the message was 
“A Mother’s Faith”. I am sure that 
just like me many mothers have 
Psalm 121 as their favorite Psalm. 
“1Mi ta alsa mi bista na serunan: di 
unda mi yudansa lo bini? 2Mi yu-
dansa ta bini di SEÑOR ku a traha 
shelu i tera! 3E ta warda bo pia pa 
bo n’ slep; bo Wardador, E no ta 
kabishá. 4Nò, e Wardador di Israel 
lo no kabishá ni drumi. 5SEÑOR 
ta bo Wardador, SEÑOR ta bo 
sombra na bo lado. 6Den dia 
solo lo no molestiá bo,ni luna 
den oranan di anochi. 7SEÑOR 
ta warda bo di tur malu, sí, E ta 
spar bo bida. 8E ta warda bo en-

trada i salida for di awor te den 
tur eternidat.” 

Faithful mothers rely or depend 
on GOD as the source of their 
strength. Some mothers are not 
contented with how they are, 
who they are. And this leads 
them to unimaginable strange 
lifestyles. Faithful mothers are 
contented while trusting GOD 
for a better life in future of their 
children. Faithful mothers attract 
GOD’s blessings to their fami-
lies. The time we are in calls for 
faithful mothers. Mothers of faith 
arise and shine! I call on mothers 
to awake to their spiritual duty. 
Prayer for our children, pray for 
our families. Our island is yearn-
ing for the prayers of mothers.

LP sis Yvonne Isidora-Gumbs while bringing the message.

Joanne,  Isabella,  Beyonce & Ñoña rendering poems and a prayer for all mothers 
on their special day.  After the service all mothers received a small token.

Bro. Ralph James

“Am I my brother’s keeper?” 
Message by bro. Ralph James

Sunday, March 27th 2022, Men’s Fellowship Service

Brothers & sister in Christ, a very 
good morning to you.
It happens in almost all Churches 
over the world.  A Church member 
stops attending Church, whereby 
the motives for taking this step could 
be many. The question with which 
members of Churches often strug-
gle with is how should we respond? 
Do we undertake efforts to find out 
the reasons why that member has 
stopped attending our Church and 
subsequently invite them back to 
Church? And after having tried many 
times without getting a positive re-
sponse (positive meaning that the 
person returns to Church) when is 
enough, enough?

In looking for answers to this ques-
tion The Parable of the Lost Sheep 
comes to mind, a story told by Jesus 
some two thousand years ago and 
which can be found in Luke Chapter 
15 verses 4 and 5:
…4“What man among you, if he has 
a hundred sheep and loses one of 
them, does not leave the ninety-nine 
in the pasture and go after the 
one that is lost, until he finds it? 5 
And when he finds it, he joyfully puts 
it on his shoulders, 6 comes home, 
and calls together his friends and 
neighbors to tell them, ‘Rejoice with 
me, for I have found my lost sheep!’

If we look closer to this parable, we 
notice that Scripture does not give 

any detailed information on the fol-
lowing questions:
Why did the sheep leave the flock? 
Was the sheep dissatisfied with the 
treatment it received from his Shep-
herd or from the other sheep? Did 
the sheep wandered from the flock 
and just could not find its way back 
home? Was the Shepherd not wor-
ried that while he is out searching 
for the lost sheep, that one or more 
or even all the others would leave 
the flock? 

Reading the Scripture in question it 
seems that the Shepherd was fully 
focused on bringing back that one 
lost sheep, regardless of the reason 
why it left the flock, thereby running 
the risk of one or more sheep leav-
ing His flock.

What Scripture does say of the Shep-
herd when he found the lost sheep 
is that he did not scold the sheep, 
he was not angry at the lost sheep, 
he did not chase it back to join the 
other sheep, he did not tie it to a 
rope and lead it back to his flock, but 
he carried it on his shoulder and in 
doing so, making the return an easy 
and comfortable trip back to the 
flock for his lost sheep. This parable 
told by Jesus many centuries ago il-
lustrates how the agape love of the 
Shepherd for his lost sheep was far 
greater than the efforts which he 
had to undertake to bring back this 
sheep to the flock. 

Another question which comes to 
mind when we are dealing with a 
member who has left our Church 
is “Am I my brother’s keeper?” I 
refer here to Genesis Chapter 4 
verse 4:” Then the Lord said to Cain, 
“Where is your brother Abel?”. “I 
don’t know,” he replied. “Am I my 
brother’s keeper?”

As Christians we are thought from 
childhood, starting at home and later in 
Sunday School, that we have a shared 
responsibility for the well-being of our 

Vervolg op bladzijde 12
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Vanuit de pastorie

Het Pinksterfeest is inmiddels 
geweest. Het feest van in-spiratie 
als leeftocht voor onderweg. ’Wij 
leven van de wind’, dicht Jaap 
Zijlstra in een bekend Pinkster-
lied. (Lied 687) Wij leven van de 
wind die aanrukt uit den hoge... 
Wij delen in het vuur dat neer-
strijkt op de hoofden....Wij teren 
op het woord, het brood van 
God gegeven.... Het wonder van 
Pinksteren is dat er iets met ons 
gebeurt, iets dat wij niet kunnen 
bevatten. 

Wind, Geest,  Adem,  Vuur.... 
In veel oude talen is er het woord 
voor wind, geest of adem gelijk. In 
het Hebreeuws is de Ruach. Het is 
de Ruach van God die in Genesis 
één over de oervloed zweefde 
en eveneens de Ruach die als een 
namiddagwind door de tuin van 
Eden blaast als de mens van de 
verboden vrucht heeft gegeten 
en zich voor God verbergt. Als 
God de mens in Genesis 2:7 
levensadem in de neus blaast, 
staat er een ander woord, een 
woord voor blazen. Maar als God 
tegenover Noach spreekt over 
de grote vloed, dan is dat ‘om te 
verderven alle vlees waarin Ruach/ 
levensgeest is’. 

Geest is wind, is adem.... 
De adem die God ons mensen 
heeft ingeblazen, de adem die ons 
zomaar om niet wordt gegeven. 
Adem hebben we nodig om te 

leven, en adem ontvangen we als 
vanzelf, zonder er bij te hoeven 
nadenken. De Geest, de Adem is 
als een gave die de mens gekregen 
heeft, als levenskracht, als een in-
nerlijk vuur, als inspiratie (van het 
Latijnse woord Spiritus dat Geest 
betekent). Inspiratie, begeester-
ing, vurigheid.... dat brengt ons 
bij de strekking van het Pinkster-
feest. Wij leven van de wind, van 
de adem die God ons inblaast, wij 
delen van het vuur dat de Heilige 
Geest in ons aanwakkert. 
Vuur dat woning zoekt in de 
harten van mensen. Dat aan de 
buitenkant misschien niet te zien 
is,  en voor wie niet wil is het aan 
de binnenkant ook niet te voel-
en. Maar voor wie hoop zoekt, 
is het Vuur van Gods liefde altijd 
dichtbij. Het vuur van Pinksteren 
zit in onszelf, in ons hart, in onze 
ziel. Zo vormen wij samen een 
grote gemeenschap. Wie we ook 
zijn, hoe we ook geloven, waar 
we ook vandaan komen. Vanaf die 

eerste wonderbaarlijke preek in 
Jeruzalem, die preek die iedereen 
kon verstaan, heeft Gods Liefde 
zich door Zijn Geest over heel 
de wereld verspreid. Zo vormen 
wij samen de grote Wereldkerk, 
waar Gods Geest steeds opname 
mensen aanraakt en vernieuwt. 

Ondertussen begin ik uit te kij-
ken en mij te verheugen op een 
paar weken vakantie en even alles 
te kunnen loslaten wat mij dage-
lijks drijft. Tijd voor bezinning 
rust en ruimte in je gedachten 
en voor een goed boek, of twee. 
Ons woord ‘vakantie’ heeft ook 
religieuze associaties. Het komt 
van het Latijnse woord ‘vacare’. 
Dat betekent niet alleen ‘vrij zijn’, 
maar ook ‘leeg worden’. In kloost-
ers gebruikt men dit woord voor 
meditatie: ‘leeg worden voor 
God’ (vacare deo). Maar het 
woord kan ook betekenen: ‘open 
staan’, je overgeven aan wat je 
ziet, hoort en voelt. Als je open 

staat zie je bijzondere dingen; 
de schoonheid van een bos, van 
het beton in het zonlicht, van de 
vrolijkheid van spelende kinderen, 
maar misschien ook het verdriet 
in de ogen van een mens. Als je 
openstaat voor wat je tegenkomt 
in de wereld, maak je het woord 
‘vakantie’ een beetje waar. 

Kerkdiensten

Tussen Pasen en Pinksteren 
mochten we op 24 april dhr. Luuk 
van der Wolde welkom heten als 
onze voorganger, en op 22 mei 
Sis. Yvonne Isidora. Hartelijk dank 
voor jullie altijd weer vertrouwde 
en bemoedigende aanwezigheid 
en bijdrage aan onze erediensten. 

Op 1 mei was dhr. Johan Martina, als 
vertegenwoordiger op Curaçao 
van “The Gideons International” 
in onze dienst met informatie 
over het werk van de Gideons, 
bij velen vooral bekend van de 
verspreiding van bijbels in hotels, 
bungalowparken, cruise- schepen, 
ziekenhuizen en gevangenissen. 

Nu valt Moederdag altijd in de 
periode tussen Pasen en Pink-
steren valt: een prachtig mo-
ment dus voor een oefening in 
dankbaarheid. We stonden in de 
overdenking stil bij het verhaal 
van de ‘verloren zoon’ en de bij- 
zondere  wijze waarop de schil-
der Rembrandt dit heeft weerge-
geven, en dat iets laat zien van 
Gods ‘moederhart’. 

Vervolg op bladzijde 9
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Als hemelse Vader roept Hij ons 
naar buiten, leert Hij ons lopen, 
op eigen benen staan en de 
wereld ingaan. 
Als Moederhart roept ons naar 
binnen, om daar de tranen van 
onze ogen te wissen, onze neus 
te snuiten en ons troostend te 
wiegen in Zijn schoot. De dienst 
op 15 mei sloot daarbij aan met 
de woorden ‘heb lief ’ zoals die 
klinken in het 13e hoofdstuk van 
het Johannesevangelie. Liefde is 
het enige dat niet vermindert 
door te geven, maar vermeerdert. 

Kindernevendiensten

De kindernevendienst hebben in-
middels vorm gekregen. De kin-
dernevendienst is ééns in de twee 
weken. De eerstvolgende keer is 
op 12 juni en op 26 juni. Daar-
na stoppen we even vanwege de 
vakanties, en beginnen weer op 
28 augustus. Er is een app groepje 
voor ouders van de kinderen om 
aan te geven waneer er weer kin-
dernevendienst is. 

Bijeenkomsten

De Tamarijnbijeenkomsten zijn 
zoals gebruikelijk op de eerste 
dinsdag van de maand. Overigens 
zijn de Tamarijnbijeenkomsten 
toegankelijk voor een ieder die 
de gezelligheid van ontmoeting 
en het samen koffiedrinken zoekt. 
Ook als u voor het eerst wilt 
komen, bent u van harte welkom. 
Om 10 uur in de Tamarijn. 
De bijeenkomsten voor de jon-
geren ‘Bijbel, Pizza’s en Cola’ mo-
gen op belangstelling van zo’n 
tiental jonge mensen rekenen. 
De laatste keer stonden we stil 
bij het verhaal van Pinksteren, 
en de beweeglijkheid van Gods 
Geest sinds de aanvang van de 
schepping. We probeerden daar 
op kunstzinnige wijze uitdrukking 
aan te geven door middel van een 
schilderopdracht, hetgeen resul- 
teerde, niet alleen in hilariteit en 
veel geconcentreerde bezigheid, 
maar ook in het zichtbaar worden 
van artistieke talenten. 
De laatste Bijbel, Pizza’s en Cola 
bijeenkomst is op 19 juni met een 
verrassende bijeenkomst. 

Vacatures in de 
kerkenraad en vrijwilligers

Nog steeds dringend op zoek zijn 
naar mensen die in de vacatures 
in de kerkenraad willen gaan 
voorzien. De kerkenraad ontvan-
gt graag ideeën of adviezen en we 
vinden het fijn als wordt meege-
dacht en meegebeden in de ge-
meente. 

Middagpauzediensten 

In de middagpauze-gebedsdien-
sten op de eerste en derde 
woensdag van de maand gaan 
pastores en predikanten uit de 
diverse bij de Raad van Kerken 
aangesloten kerken gaan voor. 
Het is een bescheiden manier om 
als gezamenlijke kerken aandacht 
te vragen voor- en aanwezig te 
zijn in de samenleving.  Om 12.30 
uur en een ieder is welkom. 

Afwezigheid predikant

Van 20 juni tot en met 21 juli ben 
ik afwezig in verband met vakan-
tie. U kunt in die periode, in voor-
komende gevallen wat betreft 
pastoraat en anderszins, contact 
opnemen met de kerkenraad.

We leven mee…
We denken aan de zieken in onze 
gemeente, en aan hen die onlangs 
afscheid moeten nemen van dier-
baren en geliefde.  Laten we als 
gemeente in gebed deze zusters 
en broeders in geloof, en allen die 
in liefde om heen staan, gedenken. 
We wensen hen beterschap, 
geduld en sterkte toe en het ver-
trouwen in God, die zijn mensen-
kinderen ook in moeilijk tijden 

nabij blijft. Onze medeleven gaat 
ook uit naar hen die vanwege hun 
leeftijd niet meer de gang naar de 
kerk kunnen maken.
In onze gemeenten proberen we 
op allerlei wijze aandacht en zorg 

voor elkaar te hebben. 
Veelal gebeurt dit door gemeen-
teleden onderling. Op andere 
momenten gebeurt dit door de 
predikant. Soms is er ook een 
aanleiding voor, zoals bijzondere 
omstandigheden van ziekenhuis- 
opname, ziekte of persoonlijke 
pastorale nood. 

Vaak komt dit mij via via ter ore en 
wordt zo geïnformeerd over het 
wel en wee van gemeenteleden. 
Maar wees niet beschroomd om 
daarnaast zèlf ook het initiatief 
te nemen! Graag zelfs! Ik stel dat 
zeer op prijs.
ds. Jacob Kikkert

In Memoriam Ricardo ‘Tata’ Roberto Perret Gentil,

Op vrijdag 21 mei gedachten wij in El Tributo met gebed en bijbel, samen 
met familie, vrienden en bekenden, het leven van ‘Tata’ Perret Gentil. Na een 
lang en gevuld leven kwam onze hemelse Vader hem op 13 mei thuishalen. 
‘Tata’ mocht 98 jaar worden. Met hem verliezen we een markant persoon en 
een vrolijk extravert mens met geheel eigen  humor. Tijdens zijn werkzame 
leven was hij voor zaken veel onderweg, vaak korte reizen, naar het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken, Spanje, Colombia, Venezuela, de Verenigde Staten. 
Hij kwam dan weer thuis met verhalen, en overal waar hij kwam kende hij de 
namen van mensen, en verstond hij de fijnzinnige kunst om mensen te laten 
lachen. Zelf  was  hij liefhebber van de humor van het komische duo Snip en 
Snap. ‘Tata’ groeide op in een gezin met zeven broers en zussen, en bracht 
zijn jeugd door op landhuis Jan Thiel met zijn de sinaasappelbomen, de vele 
geiten, koeien en ezels, de zoutpannen en zoutwinning.  Hij ging naar de Hen-
drikschool en na zijn schoolperiode groeide hij langzaam uit tot zakenman, 
entrepeneur. Zoals ook zijn vader was. En zijn grootvader. Zijn broer ‘Tali’ 
werd compagnon. Hun trading company was gevestigd in een pand aan de 
Handelskade. Op de ‘Club van Engelen’ leerde hij zijn ‘Dolly’ kennen; Doroth-
ee Schotborg. Het was liefde op het eerste gezicht… van zijn kant. Hij heeft 
hard moeten werken om ‘Dolly’s’ hart te veroveren. Maar hij droeg haar op 
handen en zou dat zijn hele leven blijven doen. Ze trouwden in 1947, in de 
Fortkerk. ‘Dolly’ was zijn grote liefde, en toen zij vier jaar geleden overleed, 
had het leven zijn glans verloren. Ruim zeventig jaar waren ze samen geweest. 
Het gezin werd gezegend met drie dochters en twee zonen. Moeder was 
nuchter en streng. ‘Tata’, uitbundig, zachtmoedig, goedlachs. Het gezin was 
‘dushi’ en geborgen en ‘Tata’ altijd bereid om te helpen, of bij te springen 
waar het nodig was. Hij genoot van gezelligheid, het samenzijn met gezin en 
familie in het weekendhuis, en de laatste jaren van kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, trots op wat zij bereikt hadden. Tot voor drie jaar terug reisde 
hij nog naar Miami om zijn kinderen en kleinkinderen te bezoeken. We kun-
nen niet aan ‘Tata’ denken zonder ons twee dingen in herinnering te brengen; 
zijn liefde voor het vissen en zijn passie voor muziek.  We zien dat terug op 
foto’s van hem, een instrument op de achtergrond of in zijn handen. Als hij 
een melodie hoorde, kon hij het naspelen; op de piano, mondharmonica of 
accordeon. Vooral Salsa en Curaçaose wals. Hij kon ook uitzonderlijk goed 
dansen. Een hoogtepunt —  vertelde hij dan niet zonder trots aan een ieder 
die het maar horen wilde — was die éne keer dat hij danste met Celia Cruz, 
bekend als de ‘queen of salsa’. 
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Act on the food 
crisis now.

Dr. David Nabarro, special envoy 
of the World Health Organization 
on COVID-19, cautioned urged the 
church and civil society leaders to 
act now in a briefing that we don’t
look back on 2022 as the year where 
there was a crisis of civilization, be-
cause building on the pandemic, hu-
manity we just could not find a way 
to promote equity, the realization of
rights, and the wellbeing of not just 
people, but our beautiful planet.

Nabarro cited global trade systems 
not working, countries dependent on 
imports because of the COVID-19 
crisis, and unable to get what they 
need. He said, “Farmers, because of 
climate change and COVID-19, par-
ticularly smallholder farmers and 
fishers, cannot produce what they 
need.” Marianne Ejdersten, WCC di-
rector of Communication, outlined
that the world faces a food crisis 
triggered by war in a major bread-
basket area of the world, making 
many other places face acute hunger, 
but the planet faced a food crunch
before the war in Ukraine started. 
A new global crisis is emerging from 
the war in Ukraine, with the poten-
tial to cause millions of people to go 

hungry, push food prices higher and
spark unrest far from the conflict 
zone. 
Together Russia and Ukraine ac-
count for more than a quarter of the 
global wheat supplies exporting to 
countries including Egypt, Lebanon, 
Turkey, Yemen, and Somalia, among 
many other countries, according to
Ejdersten. “These are the most vul-
nerable populations in the world.”

The story of Jesus feeding 5,000 
people has lessons for us as we face 
the hunger crisis in different parts of 
the world. When Jesus saw a crowd 
of people, he told his disciples to 
give them food. 
When we provide food to the hungry, 
we are not doing them a favour, but 
acting as expected of us by God, as 
God’s people through Jesus Christ.

African women church 
leaders: “Where is there 
justice today?”

African women church leaders gath-
ered last week for an inaugural “Ecu-
menical Women’s Initiative for Lead-
ership and Learning. In a “Litany of 
Lamentation,” the women— all in
positions of ecclesiastic authori-
ty—expressed grief that the sins of 

patriarchy and sexism continue to 
distort the world. “We lament the 
suffering of women and girls perpe-
trated under the oppressive system 
of patriarchy upheld by religion and 
culture,” their lamentation reads. 
The women leaders acknowledged 
that God shows us what justice is. It
happens when the church becomes 
what it is called to be and when the 
church repudiates and works to end 
all forms of violence against women 
and girls – civic, religious, economic, 
political, and cultural.”
The women also discussed the im-
portance of sharing power, authority 
and responsibility in ways that are 
just, transparent, collaborative, and 
conscious of intersections of race, 
class, culture, sexual diversity and 
gender. The programme included a 
reflection on the Africa we pray for 
and leaders were invited to share 
their dreams and prayers for Africa 
(and the world) informed by the ar-
eas of concern in their various con-
texts, describes the message.
“Overall, our collective hope is that 
the deep lessons and significant in-
sights gained at this consultation, will 

World Council of Churches News
ds. Jacob Kikkert

inspire similar gatherings in other 
geographical contexts, as women 
continue to live out their vocations 
to lead with courage and compas-
sion.”
The consultation, hosted by the 
World Council of Churches (WCC) 
in partnership with the Desmond 
Tutu Centre for Religion and Social 
Justice at the University of the West-
ern Cape in South Africa and the All 
Africa Conference of Churches, was 
piloted in the African context with 
an eye toward offering a similar op-
portunity in other regions.

Rev. Nicole Ashwood, programme 
executive for WCC’s Just Commu-
nity of Women and Men, said that 
the consultation was borne out of a 
desire to accompany women church 
leaders “amidst their contextual re-
alities”. “Far too often, when women 
are in leadership, they are excluded 
from the main conversations, and 
we are seeking to include and ampli-
fy their voices,” she said. She noted 
that the issues raised will be brought 
to the WCC Assembly later this year.
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Vervolg van pagina 7 - “Am I My Brother’s Keeper?” - By Bro. Ralph James

brothers and sisters in Christ and 
that we are always to demonstrate 
brotherly love toward to them as 
can be read in 1st Peter Chapter 3: 
verse 8. 
One of the golden chapters of the 
Bible on the subject of Love is found 
in 1st Corinthians Chapter 13. In this 
part of Scripture, we are remind-
ed that love is even greater than 
faith and hope. This particular part 
of Scripture comes on the heels of 
Paul’s explanation of how the Body 
of Christ (which is the Church) is 
like the human body and is made 
up of many members, all of whom 
are important to the functioning and 
well-being of the Body as a Whole. 
We are continually encouraged 
throughout the New Testament to 
love one another. 
There are two things which are tied 
to being our brother’s keepers as 
demonstrated by the Shepherd:
1. Our Love for our brothers and 
sisters and:
2. A great sense of responsibility for 
their well-being.
There are many examples of stories 
which illustrate what it truly means 
to be one’s brother’s keeper. Let me 
share one with you. On a steep and 
rocky path in Africa a missionary 
met a small girl who carried her little 
brother on her back.  “My child,” he 
said to her, “you carry a heavy bur-
den.”  She looked at him and said: “I 
carry not a heavy burden.  I carry my 
brother!”  The missionary remained 
speechless.  The words of this child 
sank deep into his heart.  When our 
fellow brothers and sister’s troubles 
seem to weigh us down to a point 

that we nearly lose heart, we should 
reflect on the words of this child: “I 
carry not a heavy burden.  I carry my 
brother!”
Paul wrote in Romans Chapter 14 
verse 19, “Therefore let us pursue 
the things which make for peace and 
the things by which one may edify 
(build up) another”. So, as Christians, 
we are indeed required by Scripture 
to be our brother’s keeper.
With the Parable of the lost sheep 
in mind, how should we now as a 
Church Community respond to 
members who don’t attend our 
Church Services anymore and who 
also no longer participate in our 
other Church activities? In this case 
I am not referring to persons or 
members who have stopped attend-
ing our Services due to the pandem-
ic or for health reasons, but to those 
who may have other motives for not 
being active any more in our Church. 
Do we have a responsibility to reach 
out to these members? What does 
Scripture say about this? 
In the Gospel of John Chapter 
21 verse 16 we read:  Again, Jesus 
said, “Simon, son of John, do you 
love me?” He answered, “Yes, Lord, 
you know that I love you.” Jesus 
said, “Take care of my sheep.”
This part of Scripture places a re-
sponsibility on us as followers of 
Christ to take an interest in the 
well-being of our fellow brothers 
and sisters, to love them and to 
reach out and help them in address-
ing their needs. This can sometimes 
be experienced as burdensome or 
even as discouraging. But did the 
good Shepherd complained when he 

had to go out and find and later car-
ry His lost sheep on His back? He 
did not experience this as carrying 
a burden but as carrying one of His 
lost sheep which he dearly loved and 
took back to His flock. I am sure that 
some of you remember the song 
which was a big hit in the late sixties 
and which was sung by the group 
the Hollies: “He aint heavy, he’s my 
brother”.
So, what are some of the approaches 
that we can use to get some of our 
once active members back in our 
Church?
1. We can visit them if they so wish 
and talk to them as to get a better 
understanding of their preoccupa-
tions and needs;
2. We can call them on a regular ba-
sis and see how they and their fami-
lies are keeping;
3. We can Pray for them and send 
them a “we prayed for you” email or 
a personalized note every now and 
them;
4. We can also approach and stay in 
touch with these members who are 
not attending Church anymore via 
other active members who have a 
trusted relationship with these per-
sons;
Of course, there are many other ap-
proaches which we can apply. Bibli-
cally speaking, we must and should 
not give up on the those who have 
stopped attending and being active 
in Church. We have an opportunity 
to keep the Gospel before them. 
Even if the efforts are difficult, they 
can really make a difference.  But af-
ter having tried over and over again, 
when can we conclude that we have 

done all that we could to bring back 
a fellow member to our Church? 
Does Scripture give us a guideline 
in this? Going through The Bible 
you will not find a specific guide-
line which states when you should 
cease your attempts to bring back 
a member to Church. In the case of 
the Ebenezer Men’s Fellowship, we 
regularly reach out to our brothers 
in Christ who for very valid reasons 
are no longer that active in our Fel-
lowship. And although they do not 
attend our regular meetings nor do 
they participate in our other activi-
ties, we feel a great sense of oneness 
in the Spirit as a group.
Going back to the parable of the 
lost sheep, Scripture does not men-
tion how long the Shepherd took to 
find His lost sheep. Does this mean 
that we should continue trying for 
ever to bring back a member to our 
Church? My conclusion would be 
that we should Pray about this and 
ask The Holy Spirit to guide us and 
to tell us when we have given enough 
and then leave it up to God to take 
over. God will continue to work in 
and through His Church as to en-
sure that the Body of Christ remains 
a living body where all the parts are 
all well interconnected through the 
Holy Spirit. God will never give up 
on us, for He has destined a role for 
every member of His Body in His 
wider Church. 
No matter what, two things remain 
important as being our brothers 
keeper, be they be active or not in 
our Church:
1. First of all, our continued love for 
them and;
2.Secondly our willingness to 
care for them and to ensure their 
well-being.
This should always remain our pri-
mary objective and attitude as mem-
bers of this Church towards our 
fellow Brothers & Sisters in Christ. 
As it is written in Proverbs Chapter 
27 verse 23:” Be sure you know the 
condition of your flocks, give careful 
attention to your herds.” 
May the good Lord continue to Rain 
Blessings in Abundance upon all of 
us as well as upon our love ones. 
Friends in Christ, Be good & Be 
Blessed.
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Sinds de aanslagen van 11 september 
2001 in de Verenigde Staten zijn vel-
en in het Westen gewend het begrip 
‘heilige oorlog’ met het jihadinch ge-
dachtengoed van radicale moslims 
te identificeren. De kruistochten, die 
door een gelijk geloofsvuur bezield 
werden, lagen immers alweer ruim 
zeven eeuwen terug. Maar Rusland 
herinnert er met zijn vernietiging-
soorlog in Oekraïne vandaag weer 
aan dat ook aan het christendom 
het idee van een heilige oorlog niet 
vreemd is 

En de Russisch Orthodoxe Kerk 
heeft zich bij monde van de steenrijke 
Russische kerkbaas en Rolex-drag-
er Kirill onverkort achter de door 
president Vladimir Poetin begonnen 
aanvalsoorlog geschaard. De vers-
melting van kerk en staat is ken-
merkend voor de orthodoxe helft 
van Europa, waar de kerk eveneens 
een nationaal karakter draagt. Niet 
alleen in Rusland, ook in Roemenië, 
Bulgarije, Servië en Griekenland zijn 
de banden van de nationale ortho-
doxe kerk met de nationale staat 
bijzonder nauw. Ook in voormalig 
communistisch Rusland vallen kerk 
en staat sterk samen, en gedraagt 
de kerk zich veelal als belangrijke 
steunpilaar van de staat, die religieus 
legitimeert tot verschrikkelijk en ni-
etsontziend oorlogsgeweld aan toe. 

Hoe het kan dat het hoofd van een 
van de grote christelijke kerken in 
zijn preken voortdurend een oor-
log rechtvaardigt die bijna dagelijks 
beelden van verwoesting, dood en 
leed produceert, heeft te maken 
met de groeiende aandacht conser-
vatieve, traditionele waarden in het 
Rusland van Poetin en Kirill. Rusland 
voert een oorlog tegen tegen de 
Westerse goddeloosheid, aldus 
het hoofd van de Russisch-Ortho-
doxe Kerk, die overigens bondge-
nootschappen heeft met fundamen-
talistische kringen in het Westen, 
bijvoorbeeld de Amerikaanse evan-
gelicalen.

Inmiddels laten steeds meer Rus-
sisch-Orthodoxe priesters van zich 
horen in een verklaring tegen de in-

Opinie: Hoe Poetin religie tot wapen smeedt,
en de Russisch-orthodoxe kerk hem daarbij helpt

Ds. Jacob Kikkert

vasie, verwijzend naar tal van Bijbel-
verzen, ook al lopen ze daardoor het 
risico opgepakt en in de gevangenis 
gezet te worden. Oorlog is altijd al-
tijd iets kwaads geweest in de oost-
erse kerken, in elk geval kent het 
oosters christendom, en dus kent 
ook de Russische kerk geen ‘recht-
vaardige oorlog’, zoals dat in het 
Westen, beginnend met Augustinus, 
werd ontwikkeld 

Maar de Russisch Orthodoxe kerk 
leverde wel een belangrijke bijdrage 
aan zoiets als de religieus-nation-
alistische ideologie van de ‘Russki 
Mir’, dat je kunt vertalen met: “de 
Russische wereld”.  Het is een be-
grip met diepe historische wortels. 
De Russisch Orthodoxe Kerk van 
het Moskouse Patriarchaat is eeu-
wenlang met deze visie geassocieerd 
geweest. Vandaag wordt het gebrui-
kt om Russen te beschrijven als een 
etnische entiteit en een wereldwijde 
gemeenschap, die niet beperkt is tot 
het Russische grondgebied of zelfs 
tot het canonieke grondgebied van 
de Russisch-Orthodoxe Kerk die 
streeft naar de verbondenheid van 
de  Slavische stammen in orthodox 
geloof, cultuur en mentaliteit 

Na de ineenstorting van de Sov-
jet-Unie ontstonden onafhankelijke 
staten die op zoek gingen naar hun 
eigen nationale identiteit. Vanzelf-
sprekend stelde de etnische meer-
derheid in elk nieuw land een iden-
titeit voor die in overeenstemming 
was met haar etniciteit. 
Ests, Lets en Litouws werden de sta-

atstalen in de Baltische staten, samen 
met Kazachs, Kirgizisch, Georgisch 
en andere talen in de nieuwe Azia-
tische landen. 

Te midden van deze bedreigingen 
voor de Russische identiteit werd 
patriarch Kirill de belangrijkste pro-
motor van “de Russische wereld” als 
een spiritueel, cultureel en sociaal 
referentiekader. Voor Kirill is Russki 
Mir speciale beschaving ... die be-
waard moet blijven en  ingaat tegen 
alle culturele smeltkroezen en ook 
tegen de Euro-Amerikaanse levens- 
wijzen 
Het Russische volk moet zijn inner-
lijke eenheid herontdekken, zei de 
patriarch, “want alleen in eenheid 
ligt onze kracht, en als wij in onze 
harten het geloof van onze vaderen 
bewaren, dan zal Rusland onover-
winnelijk zijn”. Door de legitimering 
van Poetins oorlog en visie, waarin 
Ukraine geen bestaansrecht heeft, 
schuurt Kirill’s opvatting over Russki 
Mir aan tegen een vorm van kerkfas-
cisme. Russki Mir volgen, is volgens 
de patriarch ‘gehoorzamen aan God 
zelf ’. 
En de oorlog in Oekraïne is in Po-
etins ́s Russische wereld een stap in 
de richting van de verwezenlijking 
van een sterk orthodoxe werkeli-

jkheid van Russki Mir . In zijn fameuze 
jaarlijkse televisiegesprek met de 
bevolking ‘Direct Line With Vladi-
mir Poetin’ in 2014 verwoordde hij 
dat op een wijze die aan nazi-Duit-
sland doet denken, door te sugger-
eren dat de Russen een ‘genetische 
code’ hebben die “vrijwel zeker een 
van onze belangrijkste competitieve 
eigenschappen is in de wereld van 
vandaag”(1) en bijdraagt aan een pa-
triottisme, superieur aan het west-
en. De ironie van Poetins superieure 
Russki Mir is dat deze in zijn eigen 
land inmiddels snel erodeert. Immi-
gratie uit Centraal-Azië, de Kauka-
sus, China en elders doet het per-
centage etnische Russen elk jaar 
verder dalen. In feite gebeurt precies 
het tegenovergestelde. Mensen met 
een hybride etniciteit laten hun Rus-
sisch-zijn achter zich en keren terug 
naar hun oorspronkelijke etniciteit. 
Poetins streven naar een exclusieve 
Russische ‘etnos’ zou wel eens zijn 
grootste politieke fout kunnen bli-
jken te zijn, èn die van patriarch Kirill.

Maar wel één, in een blijkbaar wan-
hopige poging om deze Russki Mir 
vast te houden, met catastrofale 
gevolgen, voor honderduizenden 
mannen, vrouwen en kinderen in 
de Ukraine, en voor de vele tien-
duizenden moeders in Rusland, die 
tevergeefs zullen wachten op de 
terugkeer van hun zonden. Er zullen 
geen winnaars zijn. Dat is geen rev-
olutionair inzicht, maar je moet het 
wel hardop blijven zeggen. En wie zal 
het nu nog kunnen hebben over het 
vredesgezinde van het Russisch Or-
thodoxe christendom?

http://en.kremlin.ru/events/presi-
dent/news/20796

ds. Jacob Kikkert
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On-line diensten:  https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente

Br. en Zr. Paul & Coby Doth, ex-di-
recteur van het Jeugdcentrum Divi- 
Divi, waren even op ons eiland.  
Beiden waren ook leerkrachten van 
de Marnix- en Dr. Schweitzerschool 
op Curaçao. 

Van 27 april  tot 4 mei waren ze een 
weekje op Curaçao. Hun jongste 
dochter en schoonzoon, die Antil-
liaan is, waren ook even met vakan-
tie uit Nederland hier.

Op zondag 1 mei namen zij deel aan 
de Avondmaaldienst in de Ebenezer 
church, de gemeente van waaruit het 
Jeugdcentrum Divi-Divi was gesticht.

Bezoek van br. Paul zr. Coby 
uit Suriname
door zr. Ludmilla Sampson

22 april 2022 Internationale 
Dag van  moeder Aarde

door Maria Muller

De foto werd genomen na de Dienst, waarbij
men elkaar na vele jaren weer kon begroeten.

Br. Paul & Zr. Coby

Het was fijn om elkaar na vele jaren 
weer te hebben mogen ontmoeten.
Wij vonden het erg leuk om hen 
weer hier bij ons in de kerk te
kunnen verwelkomen.

Br. en Zr. Doth zijn circa 40 jaar 
geleden naar Suriname beroepen. Hij 
is 25 jaar Directeur geweest van het 
Evangelisatie instituut van de Evan-
gelische Broeder gemeente,  bekend 
als de Stadszending. De afgelopen 12 
jaar is hij Pastor van het Diakones-
senhuis te Paramaribo.

Br. Paul en Zr. Coby, de Heer zijt met 
jullie en het gaat jullie goed.

Vanuit ons vertrouwen dat onze 
Planeet Aarde zal herleven, met 
nieuwe mensen, dieren, planten, 
zeeën, nieuwe inzichten, genezing, 
spiritualiteit, zuivere energie….
Onze liefde en zorgzaamheid voor 
Moeder Aarde kunnen wij voor 
onszelf verzorgen, voor onze fami-
lie, onze omgeving, de natuur, onze 
emoties zodat wij onszelf niet ver-
liezen in de bezorgdheid over de 
toekomst of spijt over het verleden, 
piekeren, piekeren in het nu….
Laten we dit jaar oefenen in het nu 
te zijn, in ons lichaam, in ons denk-

en, in ons doen en laten….. Oefenen 
om vredevol gelukkig, vrij en in “het-
hier-en- nu te zijn”.
Diep kijken in onze relaties met 
onze lievelingen, onze omgeving, 
onze buurt, onze collega’s, onze ou-
deren en vaardige manieren vinden 
om aandacht te geven, te vernieuw-
en en zorgzaam te doen groeien….
Een kosteloos geschenk. 
Onze liefde en zorgzaamheid voor 
Moeder Aarde kunnen wij uitdruk-
ken in de manier waarop wij voor 
onszelf zorgen, voor onze familie, 
voor de natuur en onze omgeving.

de ‘queen of salsa’. En als het kon, trok ‘Tata’ er bijna dagelijks op uit om te 
gaan vissen. Hij had er gevoel voor en kon aan het water ‘lezen’ waar de vis 
zat. In alle vroegte  ging hij dan met het bootje het binnenwater op, anker 
voor en achter, de stilte om hem heen, de hemel boven hem. Geloven deed 
‘Tata’ dan ook op zijn manier. Stil, beschouwend, vroom en nuchter. God was 
voor hem niet zozeer in de kerk waar hij ooit was gedoopt en belijdenis had 
gedaan, maar allesoverstijgend, Schepper van Hemel en Aarde. Toch zou hij 
geen avond overslaan om te bidden. Bidden gaat ten diepste om vertrouwen. 
En met vertrouwen is alles mogelijk. Ook het vertrouwen dat God je opvangt 
als het aardse leven voorbij is. Dat je in de taal van geloof ‘thuiskomt’. Zoiets 
zegt ook de apostel Paulus waneer hij het heeft over “onze aardse tent, het 
lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krij-
gen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel”, 
woorden uit 2 Corinthen 5 die we lazen in het afscheid. Tot vrijwel op het 
laatst zat ‘Tata’ nog vol plannen en ideeën, en wilde een nieuwe piano, een 
ander bootje. Maar hij verloor in die laatste maanden langzaam zijn krachten, 
en wij verloren hem. Hij die tot op het laatst dankbaar was voor al het goede 
dat hem omringde en de aandacht die naar hem uitging van zijn kinderen 
en kleinkinderen. Met zijn heengaan, is ook een stukje van ons weggegaan. 
Gezamenlijk brachten we ‘Tata’ Perret Gentil naar zijn laatste rustplaats op 
de familiebegraafplaats. En in het verdriet van het definitieve afscheid, bidden 
we zijn dierbaren toe dat de dankbare herinnering zal overheersen om wie 
hij was, zijn verrassende persoonlijkheid, de gaven van zijn hart en hoofd, 
dat grote gevoel voor humor, die opgeruimde lach, zijn verhalen en zijn on-
vergetelijke aanwezigheid onder ons. In het besef dat bij God voltooid kan 
worden wat ooit in een mensenleven is begonnen,  mogen we hem ‘thuis’ 
weten, geborgen in Gods goede hemel, voorbij onze woorden en begrippen. 
Hij rust in vrede.
      ds. Jacob Kikkert

Vervolg van blz. 9
In Memoriam Ricardo ‘Tata’ Roberto Perret Gentil
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Van 31 augustus tot 8 september 
vindt in het Duitse Karlsruhe de elf-
de assemblee van de Wereldraad van 
Kerken plaats. Om de zes tot acht 
jaar is er zo’n wereldwijde
samenkomst: christenen uit vele 
kerken en culturen ontmoeten 
elkaar een aantal dagen rond een ge-
meenschappelijk thema. Ten gevolge 
van de coronapandemie was deze
komende Assemblee al een jaar uit-
gesteld.
Hoe belangrijk is zo’n assemblee 
van de Wereldraad nu eigenlijk? De 
meesten van u, zullen er niet wakker 
van liggen. Behalve in de Raad van 
Kerken te Curaçao leeft de wereld-
wijde oecumene nauwelijks bij ons, 
of het zou de Canacom moeten zijn; 
het missionaire partnerschap tussen 
kerken in het Caribisch gebied en 
Noord-Amerika waar
wij als VPG kerken deel van uitmak-
en. Net zoals voor de Canacom 
geldt ook voor de Wereldraad van 
Kerken, dat deze zichtbaar worden 
door de mensen die erbij betrokken
zijn. Dat ik er nu aandacht voor 
vraag is vanwege het voorecht dat ik 
de VPG, ku Dios ke, mag gaan ver-
tegenwoordigen tijdens de komende 
Assemblee in Karlsruhe. Iets waar ik
zeer naar uitkijk. Tegelijkertijd ben ik 
mij bewust van het veelomvattende 
van zo’n wereldgebeuren wanneer 
er vertegenwoordigers van kerken, 
predikanten, theologen, mannen en 
vrouwen uit alle delen van de wereld 
bijeenkomen om samen te vieren en 
te bidden, maar vooral om gezamen-
lijk na te denken over de wereldwi-
jde verbondenheid van christelijke 
kerken en hun missie in de wereld.
De Wereldraad van Kerken is in 1948 
opgericht in Amsterdam. Toen een 
bijeenkomst van voornamelijk witte 
en oudere protestantse mannen uit 
de westerse wereld. Inmiddels is het 
een wereldwijde oecumenische be-
weging. Hoofdzakelijk protestantse 
en anglicaanse kerken uit Europa en 
Noord-Amerika werden er lid van. 
Later zijn veel kerken uit Azië en
Afrika en bovendien alle ortho-
doxe kerken toegetreden. De 
Rooms-Katholieke Kerk is overigens 
geen lid. Anno nu is de Wereldraad 
in zijn grote diversiteit een afspiegel-
ing van het wereldchristendom, met 
ruim 350 lidkerken uit meer dan 
honderd landen, waarbij een grote 
rol wordt gespeeld door kerken uit 
de zuidelijk hemisfeer en door vrou-

welijke voorgangers en theologen uit 
jonge, niet-gevestigde kerken. On-
langs werden nog drie kerken uit Af-
rika lid van de Wereldraad. Maar niet 
alleen de Wereldraad van Kerken 
is veranderd, ook de wereld erom 
heen. In veel West-Europese landen, 
en inmiddels ook in de Verenig-
de Staten, bevinden de kerken zich 
maatschappelijk in steeds meer in de
minderheid en zijn alleen nieuws-
waardig voor de media als er ruzie 
is, zoals in onze tijd er een grote ruz-
ie is ontstaan over de steun van pa-
triarch van de Russisch Orthodoxe 
kerk, Kirill, die onomwonden de 
Russische aanvalsoorlog in Oekraïne 
steunt.
Juist daardoor komt het thema van 
de aanstaande Assemblee; ‘Christus 
’liefde beweegt de wereld tot ver-
zoening en eenheid’, in een indrin-
gend perspectief te staan. De wereld

die zo overspoelt wordt door 
geweld: van Ukraine, Syrië, Somalië, 
tot het vreselijke van negentien jonge 
kinderen die werden doodgeschoten 
in een klaslokaal in Texas door 
een ‘lone shooter’ — die wereld 
schreeuwt om vrede en verzoening. 
Overigens zal de Russisch-Ortho-
doxe Kerk deelnemen aan de Assem-
blee van de Wereldraad van Kerken 
in Karlsruhe. Al gaan er stemmen op 
om haar van de algemene assemblee 
uit te sluiten,
juist wegens de onvoorwaardelijke 
steun van patriarch Kirill van Mosk-
ou aan de Russische invasie van 
Oekraïne.

Hebben al die kerk dee wereld zo 
vol van geweld en gebrokenheid iets 
te bieden?
Misschien is dat in de allereer-
ste plaats het besef van haar eigen 
onvolkomenheden, want kerk en 
wereld kunnen niet langer worden 
gezien als twee polen. De kerk is 
deel van de gewonde wereld, zij lijdt 
mee en deelt in de gebrokenheid. De 
kerk is ìn de wereld.
In de jaarlijkse oecumenelezing in 
Utrecht, die aansloot het thema van 
de Wereldraad van Kerken Assem-
blee, haalde de Rooms-katholieke 
theoloog Peter Nissen in dit ver-
band de theoloog William Cavana-
ugh aan. Die schetst in zijn ecclesi-
ologie (de studie van de kerk) de rol 
van de kerk als een veldhospitaal. De 
kerk deelt in de soms diepe wonden 
van de wereld en probeert, soms 
met gevaar voor eigen leven, (denk 
aan de priesters in de Russisch Or-
thodoxe kerk die zich afzetten tegen 
de patriarch Kirill en de presi-

dent Vladimir Poetin) de wonden 
te verbinden van de slachtoffers.‘ 
Nearness, proximity to wounds – 
that is where the church needs to 
be found’, aldus Cavanaugh. Een 
veldhospitaal is mobiel, aldus de au-
teur, en zo hoort ook de kerk te zijn: 
eerder een gebeuren dan een insti-
tutie. Alleen dan wordt ze steeds 
meer kerk zoals ze bedoeld is te zijn. 
Ze is nog niet af, zij is nog in wording, 
zij is nog komende. Zij is beeld van 
het nieuwe dat God in de wereld be-
werkt, het nieuwe dat nog toekomst 
is, reeds en nog niet, maar al in het 
heden zich ontvouwt, samen met de 
mensen in de wereld.

Het gaat uiteindelijk om verzoening 
en eenheid van de mensenwereld. 
De wereld heeft verzoening nodig. 
Onderling. Maar ook met God zelf, 
en Zijn bedoeling met deze wereld.
De vele crises waarmee wij ons mo-
menteel geconfronteerd zien – de 
gevolgen van de wereldwijde pande-
mie, de klimaatcrisis, de politieke po-
larisatie, de wereldwijde voedselze-
kerheid die als gevolg van de oorlog 
in de Ukraine onder druk staat, de
groeiende kloof tussen rijk en arm, 
de honderdmiljoen vluchtelingen 
wereldwijd, dit alles zijn even zovele 
wonden van onze verscheurde 
wereld. De liefde van Christus, het 
thema van de Assemblee, daagt ons 
dan ook uit, ook ons op dushi Kòr-
sou, tot metanoia, tot ommekeer, 
omwille van de toekomst van onze 
planeet aarde, onze mensenwereld, 
en onze naaste.

               ds. Jacob Kikkert

11e assemblee van de Wereldraad
door Ds. Jacob Kikkert

Hybride kerkenraadsvergadering
door Ds. Jacob Kikkert

Omdat zo nu en dan 
kerken raadsleden voor 
kortere of wat langere 
tijd in het buitenland zijn, 
zijn de kerkenraadsverga-
deringen als het soms zo 
uitkomt, in hybride  vorm, 
deels fysiek, en deels via 
Zoom, wereldwijd ver-
bonden. 
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