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A magician is one who performs tricks for enter-

tainment or diversion, sleight-of hand or other illu-

sions. 

He fools the audience while their eyes are wide 

open. He is fascinating and makes one wonder: 

‘how did he do that’? However there is always an 

explanation of how it was done. He works with 

distractions for us not to realize what he is really 

doing. He practices constantly to have a smooth 

presentation for what he is saying and doing (and 

not doing). 

U - Tube 

My top experience was with David 

Copperfield in Las Vegas. He fools 

crowds every day. He made a car 

and people disappear from the 

stage. Because something went 

wrong I later learned how he did 

it. 

People pay good money knowing 

they will be fooled, while they en-

joy the act. 

 

A miracle is not explicable by hu-

man powers, natural or scientific 

laws, therefore it is the work of divine intervention, 

supernatural, thus an act of God. 

A storm is NOT an act of God, as the insurance 

companies claim, not to pay for damages. Calming 

the storm is an act of God ! 

 

When the children of Israel were trapped by the 

Red Sea after leaving Egypt, with Pharaoh and his 

army coming after them, the Almighty divided the 

sea and they could cross on dry ground ! Scientists 

try to explain it as a wind phenomenon or an earth-

quake, but they are unable to explain the DRY 

ground. It was a miracle, not a magical trick 

(Exodus 14). 

When Jesus saw a man who was blind, He made 

clay with saliva, anointed the man’s eyes and in-

structed him to go wash his eyes in the pool of Si-

loam. He came back seeing. Those who knew him, 

knew he was born blind. The Pharisees would not 

accept the fact that his parents confirmed he was 

born blind. When they would not believe him, they 
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  Magician or Miracle Man? - John 1:1-5  
 

Br. D’arcy J. Lopes 
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chased him. It was a miracle, not a magical trick 

(John 9).  

‘And there are also many other things that Jesus 

did, which if they were written one by one, I sup-

pose that even the world itself could not contain 

the books that would be written (John 21:25) 

 

When Jesus performed miracles He would normally 

give instructions. 

His last miracle was His resurrection where He 

instructed Himself to walk away from death. 

A miracle is not a show nor a pop-

ularity contest. Jesus was trying to 

explain who He was : the Son of 

God who came to save us from 

damnation. This is why He is called 

the Savior ! 

 

Human beings cannot perform mir-

acles !!! 

It is the Almighty who performs 

miracles or instructs human beings 

to execute His miracle.  

Therefore we should always give 

God the Glory for the miracle ! 

Jesus made water into wine, healed the sick and the 

paralytic, made the deaf hear and the blind see. He 

fed thousands, He cured lepers, cast out demons, 

brought the dead to life, even Lazarus who was al-

ready buried four days before. He walked on the 

sea, calmed the storm and produced a miraculous 

catch of fish.  

And to top it off, He executed his foretold resur-

rection. 

No medical doctor or scientist can explain what he 

did as being a magic trick. 

Because miracles are a divine act, Jesus was/is God. 

Physically He was man.   Spiritually He was/is God. 

 

We can adore musical, sports, cinema and other 

entertainers, but they all fall short of the one who 

performs miracles. 

But He is not done yet. He still performs miracles, 

because He is alive. 

 

No other so-called ‘god’ can do / say that, because 
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Redactioneel 

Lieve mensen, broeders en zusters; 

VPG NEWS is er weer. 

In de vakantie maanden juli en augustus was 

er geen VPG NEWS! De kopy kwam in juni 

zuinigjes binnen, vandaar de vakantie break. 

Met frisse moed op naar Kerst!! 

-Leest u aandachtig over het Kerstwandel-

theater, dat brengt u gelijk in de stemming!! 

Praat erover met elkaar, zo komt een mens 

op ideeën. Samen Sterk!! 

-In de Emmakerk is Domi Ben Hengeveld 

terug van weggeweest. Onze vaste helpende hand bij vacature 

momenten. 

Dear Ben, Weer Bon Bini! 

Masha Danki voor je steun en hulp! Jij ging gelijk voor in de eerste 

Middagdienst na de vakantie. Hopi Bon Ben! 

-br. Luuk vd Wolde, ook jij Masha Danki voor je hulp. 

Je helpt weer, DankiDios! 

met je speciale boodschappen!Ga door… 

-De CK heeft een nieuw board, gekozen op 21 juni in de Tamarijn. 

- Allen, die afgetreden zijn van hun ambt; o.a. br Ralph James, zr 

Maritza Bakhuis, blijf toch dichtbij ons -de VPG-!!met jullie “helping 

hands”! 

-Domi Kikkert vertegenwoordigt de VPG in de World Council of 

Churches! Verslag volgt zeker! 

Een goede maand voor U allen. Kuida Kurpa! COVID is er nog steeds. 

Opbouwende Kritiek altijd Welkom! 

Gebed voor elkaar, Altijd Goed! Geeft Kracht  

 

BrasaBrasa Blessings  

Jet Baank. 

tie. Dergelijke onredelijke voorwaarden doen de kerkgangers pijn en 

zorgen voor teleurstelling in de gemeente en zelfs teleurstelling in het 

geloof.  

 

Goddank, we kunnen zoveel leren uit de handelingen en woorden van 

Jezus. Hij toont ons hoe de regels wel kunnen worden toegepast, na-

melijk geheel in het licht van de liefde. Daarbij confronteert Hij ons 

met het verkeerd toepassen van regels uit naam van ons geloof, name-

lijk als machtsmiddel, als instrument van onderdrukking. Hoe erg is de 

onderdrukking door de kerk niet geweest in het verre verleden. We 

they are all dead. 

How can anyone observe a miracle, without believing in Him ? 

Just like the Pharisees they will be blind. 

 

Jesus promised to return after preparing a place for us in his father’s 

mansion. 

When His father instructs Him to go and fetch His bride (the Church, 

the believers), He will perform more miracles and leave the world in 

awe. 

Those who believe in Him  will see Him. Those who don’t believe in 

Him, will remain blind. 

He promised Eternal Life with the Father. Unbelievers will not expe-

rience this, because to get to the Father one must go through Him. 

There is no other way. 

Believe in Him, Trust Him, the Miracle Man, 100%.   

Don’t let the world suck you in with lies and fake info. 

Deal with the Spiritual Jesus on a Spiritual level. 

This is Faith. 

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  

Vervolg op pagina 5 

"Wat ben je toch schijnheilig!” (Lukas 13:15) 

 

Ik hoorde niet zo lang geleden in een conversatie tussen enkele Chris-

telijke leiders deze uitspraak: “Bepaalde kerken verkondigen wel Chris-

tus maar hun volgelingen zijn niet gered, want zij kennen de Here Jezus 

niet echt”. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik werd er stil en heel verdrietig 

van. Hoe weten deze leiders wie wel of niet gered zijn? Is er een toela-

tingsexamen voor het Paradijs? God weet het natuurlijk wel. Hij heeft 

de macht van het oordeel. Hij alleen. Maar hebben we die macht ook 

en kunnen we aan uiterlijkheden en gebruiken van anderen zien of een 

hele gemeente of een individu onder Gods oordeel zal vallen? Als wij 

aan de hand van door ons zelf vastgestelde criteria de geredde mens 

kunnen onderscheiden van de verlorenen, dan zitten wij (en niet Jezus) 

aan de rechterhand van God en mogen wij nu reeds “oordelen de leven-

den en de doden”.  

 

 De uitspraak is een vorm van hoogmoed en hypocrisie die helaas al 

eeuwenoud is en waar wij als individuele gelovigen en ook als kerk als 

geheel goed over moeten nadenken. Dat mensen hun eigen regels en 

hun traditie vaak voorrang geven boven de liefde van God, blijkt uit de 

confrontaties die onze Heer Jezus heeft met religieuze leiders van 

toen. Jezus is er heel duidelijk over wanneer Hij merkt dat zij de Thora 

(de Wet of Instructie van God) op een manier toepassen die nergens op 

slaat. Een duidelijk voorbeeld lezen we in Lukas 13:10-17. Wanneer 

Jezus op de Sabbat in de Synagoge een vrouw geneest die al 18 jaren 

letterlijk en figuurlijk gebukt gaat onder een ziekte, wordt de leider van 

de synagoge boos. In zijn belevingswereld is hij terecht boos, want al 

sinds hij daar de leiding heeft, heeft hij strak de regels weten toe te 

passen. En dan komt deze Jezus de orde ernstig verstoren:  

 

Vers 14b: Hij (=de leider van de synagoge) zei tegen de mensen: "Er zijn zes 

dagen in de week om te werken. Kom dán om je te laten genezen, maar 

níet op de heilige rustdag!" 15 Maar de Heer Jezus zei: "Wat ben je toch 

schijnheilig! Jullie werken zelf óók op de heilige rustdag! Iedereen maakt 

toch op de heilige rustdag zijn os of zijn ezel los van de voerbak om hem 

mee te nemen om hem te laten drinken?  

 

We lezen zulke verhalen over Jezus en denken vaak dat dergelijke re-

acties vandaag de dag niet meer voorkomen. Maar niets is minder 

waar.  De uitspraak die ik aan het begin van deze meditatie heb geci-

teerd is het bewijs van de hedendaagse hypocrisie,  schijnheiligheid die 

nog springlevend is in de Kerk. Mensen maken vaak zelf regels en zijn 

heilig ervan overtuigd dat het allemaal goed zit en zo hoort. Een lid van 

een gemeente vertelde mij eens dat zijn gezin niet in aanmerking kon 

komen voor pastorale hulp omdat zij achter waren met hun contribu-

Meditatie 

             "Wat ben je toch schijnheilig!” - Lukas 13:15  

Door Rev. Kenneth M. Kross  
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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: 

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, letter-

type Gill Sans MT 11, per e-mail ver-

sturen naar vpgnews@gmail.com. 

Bijbehorende foto’s in 

aparte bestanden, 

voorzien van onderschrift, 

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   

21 september 2022,  

11.59 a.m.  
Verschijningsdatum:  

Zondag 2 oktober 2022 

 
 

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 

De oorsprong van het collecteren als onderdeel van de liturgie in de kerkdienst 

is te vinden in het gebruik van de eerste christengemeente om samen de maal-

tijd te gebruiken. In 1 Korintiërs 11 lezen we over de zogeheten liefdemaaltij-

den (de agapè): rijke gemeenteleden nemen eten en drinken mee voor de arme 

broeders en zusters. Deze gaven worden door diakenen ingezameld (ziedaar 

het ontstaan van de taak van diakenen aan de avondmaalstafel) en verdeeld on-

der de behoeftigen, nadat een klein deel daarvan is afgezonderd voor de viering 

van het Avondmaal. Op een gegeven moment zijn de gaven in natura vervangen 

door geld en zo ontstond wat wij kennen als de ‘inzameling van de gaven’, de 

collecte. 

 

Tijdens de dienst zijn de collecten bestemd voor de diakonie en de kerkvoogdij. 

De kerkvoogdij stelt zich ten doel het materiële welzijn van de kerk. Denk hier-

bij aan het beheer van de gebouwen, kerkelijk bureau, salarissen enz. 

De diakonie helpt degenen die geen helper hebben. Op de eerste zondag van de 

maand is de uitgangscollecte altijd bestemd voor de voedselpakketten. Op de 

laatste zondag van de maand is de uitgangscollecte van de Fortkerk bestemd 

voor de Stichting Behoud Fortkerk.  

Eén keer per maand voor een andere instelling of doel: 

 

Zondag 18 september Kas di Beibel 

 
Behalve in december dan zijn alle deurcollectes bestemd voor de kerst-

voedselpakketten van de Diaconie. Ook de uitgangscollecte van de 

Kerstnachtdienst is bestemd voor de kerstvoedselpakketten. 

Collectes 

Bijbelleesrooster 

Sosiedat di Beibel den Karibe Hulandes 

September 2022 

Oktober 2022 
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Jeremias/Yeremías/Jeremiah 
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Kerkdiensten  
Aanvang diensten 9.30 uur, tenzij anders vermeld 

  

 

 

 

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 
 
Kerkelijke bijdragen en kerkhof bijdrage. 

U kunt uw kerkelijke bijdrage en kerkhof bijdrage betalen op de vol-

gende rekening van de Verenigde Protestantse Gemeente: 

MCB: Rek nr. 90091204 

RBC Bank nr. 8000000011830367 

 
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 
  

   03-09  ds. Jacob Kikkert  

   10-09  ds. Kenneth Kross 

   17-09  br. D’arcy Lopes 

   24-09  ds. J. Kikkert 

   01-10  ds. Kenneth Kross 

   08-10  br. D’arcy Lopes 

 

   

Wijzigingen voorbehouden. 

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

Op Curaçao worden geen luisteronderzoeken gehouden. We weten niet hoeveel men-

sen er naar bepaalde radiostations luisteren. Wel zouden we graag van u feedback willen 

hebben. Hoe komen de programma’s bij u over en heeft u nog suggesties? 

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 

 
04-09 Onbekend  

11-09 ds. B. Hengeveld 

18-09 ds. B. Hengeveld 

25-09 ds. B. Hengeveld 

 

02-10  ds. B. Hengeveld (HA) 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
04-09 Br. Luuk v.d.Wolde 

11-09 Ds. Kenneth Kross 

18-09 Ds.J.Kikkert 

25-09  ds. J. Kikkert 

 

02-10 ds. J. Kikkert 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 

04-09 Holy Communion Service –Rev. Kenneth 

           Kross 

11-09 Praise & Worship Service–LP Yvonne  

           Isidora-Gumbs (Rev. Kross at Fortkerk) 

18-09 Praise & Worship Service – 

           Rev. Kenneth Kross 

 25-09 Praise & Worship Service (Appreciation  

           Day) - Rev. Kenneth Kross 

 

02-10 Rev. K. Kross (HC) 

September 2022 VPG NIEUWS 
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denken aan de misstanden in de Middeleeuwen. Maar de kerk van van-

daag ziet er soms niet anders uit:   In een bepaalde gemeente waar ik 

vroeger te gast was, worden sommige leden gestraft en zelfs eruit ge-

zet omdat zij zich hebben laten vaccineren. Echtparen gaan uit elkaar 

omdat één van hen vanwege het werk verplicht was zich te laten vacci-

neren en de andere dat niet wilde omdat hun gemeenteleiders dat had-

den verboden. Voor alle duidelijkheid: ik heb het niet over het wel of 

niet vaccineren, maar het bovenstaande toont aan hoeveel schade deze 

schijnheiligheid kan veroorzaken.  De getroffen gezinnen krijgen geen 

pastorale begeleiding of huwelijks counseling wegens “ongehoor-

zaamheid”. Ja bijna niet te geloven dat zulks nog kan in het jaar 2022.    

 

 Jezus zelf  is helemaal niet tegen orde, integendeel Hij doet ook keurig 

wat de Thora voorschrijft, maar hij verzet zich ertegen wanneer de 

toepassing van de Wet de liefde voor God en de naaste in de weg staat, 

want zo is die “Wet” niet bedoeld. God is genadig, daarom is Jezus on-

der ons gekomen. Jezus redt de overspelige vrouw die gestenigd moet 

worden, hij gaat met tollenaars en zondaars eten om hen genezing van 

hun ziel te verkondigen, hij geneest de verstoten “onreine” mensen, hij 

vertelt over de Samaritaan die de zwaar gewonde man nog net op tijd 

weet te redden van de dood, hij vertelt over de vader die blij is wan-

neer zijn verloren zoon eindelijk huiswaarts keert, hij leert zijn volge-

lingen dat dienen veel belangrijker is dan heersen.  

We leren zoveel goeds van Jezus, laten we deze lessen in Jezus naam 

ter harte nemen.  

Vervolg van pagina 2 

Nieuw dagelijks bestuur van de Centrale Kerkenraad: 

Voorzitter(preses):  Brede Kristensen 

Secretaris(scriba):  Denise Schrader 

Penningmeester:  Dennis Martina(aangebleven als penningmeester) 

September 2022 VPG NIEUWS 

van de Centrale Kerkenraad 
Br. Brede Kristensen  

Tijdens de laatste ledenvergadering van de VPG heeft de Centrale Ker-

kenraad een nieuwe secretaris of scriba gekozen: Denise Schrader, lid 

van de wijkgemeente Emmakerk en een nieuwe voorzitter of preses 

gekozen: Brede Kristensen van de wijkgemeente Fortkerk. Dennis 

Martina van de Ebenezer Church is als penningmeester aangebleven. 

Samen vormen zij het dagelijkse bestuur, of met een mooi woord het 

‘moderamen’. 

 

Interim Preses Maritza Bakhuis maakte haar termijn vol en moest dus 

volgens de statuten aftreden. We zijn haar bijzonder dankbaar om haar 

inzet, toewijding en waakzaam kritische instelling in de afgelopen jaren. 

 

Als nieuwe voorzitter hoop ik me net als Maritza in te zetten voor de 

eenheid binnen de VPG. Het is niet de bedoeling dat we elkaars kopie-

ën worden. Verscheidenheid is een fantastisch kenmerk van de Godde-

lijke schepping. De kunst is in harmonie samen te leven en elkaar te 

inspireren. Daaraan moet iets worden toegevoegd. Het is weliswaar 

een kunst, maar het is vooral ook de opdracht die Christus ons gaf.  Er 

is teveel verdeeldheid en conflict op ons kleine eiland. Ik hoop dat de 

VPG, liefst ook in samenwerking met andere kerken, een voorbeeld 

mag zijn van harmonie en samenwerking. 

 

De komende maanden zijn wij nog op zoek naar een nieuwe predikant 

voor de Emmakerk. We zijn dankbaar dat Ds. Ben Hengeveld bereid 

was voorlopig het predikant schap in de Emmakerk waar te nemen. 

 

Daarnaast willen we de komende tijd veel aandacht besteden aan sa-

menwerkingsprojecten op het gebied van diaconie en vorming. Dat 

laatste is ook heel belangrijk want alle drie wijkgemeenten hebben 

mensen nodig om de gemeente te helpen opbouwen in diverse ver-

schillende functies.  

 

Zeker op het gebied van jeugdwerk!  

Foto’s verkiezing bestuur 

Centrale Kerkenraad 
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 Ebenezer Church 

District 1         Phone: 465 3121 

Local Board Team   

Elders:  

Sis. Ludmila 

Sampson 

(Chair) 

Bro. D. Martina 

(Treasurer) 

Sis. Maghalie van 

der Bunt-George

(Secretary) 

Sis. K. Martina 

 

 

 

5279173 

 

 

519 0641 

 

5190797 

 

 

512 4867 

 
 

 

 

Deacons: 

Bro. A. Fernandes 

Sis. G. Fleming 

 

Sexton 

Sis. C. Fernandes 

 

510 7500 

666 9513 

 

 

518 5468 

465 4010 (res) 

Pastor 

Rev. K. Kross               6982044 res 

rev.kmkross@gmail.com 

 

Local Preacher in UPC Service: 

Sis. Y. Isidora-Gumbs   767 3769 res 

Bro. D.Lopes               465 3207 res 

   

 

Ebenezer Church 

MCB accountnr 330028508                     

Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 

 

Submitted by Karen Martina 

Perry Gumbs – Overcoming the Storms in your life 

July 24th  :   Worship Service in songs – Rev. K. Kross – “Let us make a 

joyfull noise to the rock of our Salvation” 

July 31st : Bible Study Service – Rev. K. Kross -  “ For our struggle is 

not against flesh and blood” 

 

On July 24th we had a beautiful worship service in song  The congrega-

tion and the Worship team added an extra spark to the service with 

their singing 

Church Services in August 

August 7th  :  Holy Communion – Rev. K. Kross – “I will put you in 

charge of many things” 

August 14th :  Back to School Service – LP- Yvonne Isidora-Gumbs 

August 21st :   Worship Service  - Rev. J. Kikkert – Disturbing the City” 

 

August 7th Holy Communion service lead by Re. Kross I will put you in 

charge of many things. 

We thank God for elders and deacons who have served well. 

They have to carry out their task with love and devotion. All tasks are 

equally important to God. 

Each person has their own talent and gifts. 

 

Today we also installed sis Maghalie van der Bunt George as elder. Sis 

Maghalie will be representing Ebenezer Church in the Central Board, 

and will also be our new scriba. 

 

We welcome Sis Maghalie in our Church Board and pray Gods richest 

Ephesians 612 

For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, 

against authorities, against the powers of this dark world and against 

the spiritual force of evil in the heavenly realms. 

 

Sometimes in life we go through hard times, struggle  

Sometimes we have to admit the enemy is stronger than we are.  

Why?  If we don’t it will mean  your downfall 

We think we ar strong and invincible, that sounds nobler than to ad-

mit we cannot do it on our own. 

The authorities and powers are strong, very strong . None of us can 

face the enemy on this earth. 

 

But God can, he conquered this strong enemy. Leave our battle to 

God, then victory will be  ours. 

Flee to God and let him fight for us. 

He is stronger, much stronger than the enemy. We will find victory 

when we flee to him. 

In whatever situation we may find ourselves , how anxious,difficult, 

frustrating or hopeless it may be. 

 

In all these things we are more than conquerors, through him who 

loved us    Romans 8:37 

Thank you dear God for fighting our battles. Teach us to flee to you in 

every situation 

We want to find you when we do not know where to look. 

The battle is not ours it’s the Lord’s 

 

Looking back at Praise and Worship Services and Church auxiliaries 

during July and August 2022 

The month of July and August are  vacation months.  For those who  

were on vacation we wish you had a most blessed and pleasant time. 

 Church Attendance was limited  however we had a steady attendance  

each week of about 35 – 40 persons. 

Where 2 or 3  are gathered in the name of the Lord he shall be with 

us. 

During July  all Meetings and Activities of the various auxiliaries  were 

on hold  up to the second week of August. 

 

Church Services in July 

July  3rd   :  Holy Communion – Rev. K. Kross -  “Rejoice that your 

names are written in heaven” 

July 10th  :  LP Yvonne Isidora-Gumbs – “Does the bible have  all the 

answers? 

July 17th  :  Ebenezer Men’s Fellowship – Message brought by bro.  

Mens Fellowship with bro. Perry Gumbs 

Continue on page 7 
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Margarita Elisah Hodge   

 
EDUCATIONAL ENCOUNTERS, PERSONAL AND  

SOCIAL DEVELOPMENT FOR YOUTH AND ADULTS 

 

• Sewing classes / Les di kosementu    18.30-20.30 

• Computer and Smart phone       18.00-20.00 

 

WE OFFER THE FOLLOWING COURSES: 
We also plan to start with new music, Papiamentu & cooking classes. 

Tambe nos lo kuminsá ku lès nobo di muzik, Papiamentu & kushinamentu. 

 

In light of the ongoing COVID-19 pandemic all 

activities conducted under the auspices of the Miss. 

Lee Foundation have temporarily been put on hold. . 

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 

august 17th 1795. 

Slavery still exists in these modern 

times. 

 

 

 

 

 

 

On a sad note we inform you of the passing of Mrs. Diana Olivia Kross 

sister of our pastor Kenneth Kross, and Mrs. Adeline Felicia James bro 

Ralph  James’s sister. 

May God’s comforting love be with Rev. Kross, bro Ralph end their 

respective families for the days ahead. And may the deceased rest in 

eternal peace. 

 

Sis Yvonne Isidora 

Gumbs and bro Des-

ta Nisbeth celebrated 

their birthdays in Au-

gust. May the Lord 

grant them good 

health, grace and glo-

ry from above’ full of 

his goodness, happi-

ness and love. 

 

 

 

 

blessing upon her, may he grant her wisdom , knowledge and guidance 

to fulfill this task. 

 

August 14th  was our back to school service.  The Church was very 

nicely decorated The watermelon group and the New Generation 

group were in Church te receive blessings for the new Schoolyear. 

Pastor Yvonne Isidora spoke to the children telling them that  every 

day is a challenge but if they pray and ask God’s guidance they will have 

the strength to move forward and make it with the help of the Lord. 

We wish  We wish them all the best in this new schoolyear. 

During the service Knowledgely Pierre and Julie Riley  each rendered 

us a song in their angelic voices. 

Kristel Cross also performed a  beautiful dance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As a part of the pulpit exchange  Rev. Jacob Kikkert officiated the ser-

vice on August 21st .His message was entitled “ Disturbing the City. 

Rev Kikkert mentioned that the story of the slave girl in Acts 16:34 has 

a lot in common with the celebration of Tula’s battle for freedom on 
Online services: 

 https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

Sis Maghalie being installed as elder  Sis Maghalie with Church Board  

Julie Riley performing her song .   Knowledgely Singin in back to school  

           Service 

Ds J. Kikkert delivering his message 

Continue on page 11 

Continued from page 6 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

ds. Jacob Kikkert 

 Fortkerk         

Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 

 

Br. H. Rudolph 

Br. A. Strampel 

 

 

Zr. Hilly Pijnaker-

Oostingh (Scriba) 

 

 

6948640 

5229550 

 

 

Diakenen 

Zr. H. Walters 

 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

 

679 6598 

 

 

462 6873 

696 6818 

Predikant:  

ds. Jacob H. Kikkert          

Kaya Cacique Manaure S-36 

Cel: 687 0262 

E-mail: ds.kikkert@icloud.com 

Bankrekening MCB 130592205 

 

Stichting Behoud Fortkerk 

Bankrekening MCB 26392809 

Vanuit de pastorie 

De zomervakantie ligt achter ons. Zelf mag ik terugkijken op een heer-

lijke vakantie waarbij we  genoten hebben van samenzijn met onze kin-

deren, kleinkinderen, familie , en ook met vrienden waar we al meer 

dan veertig jaar mee bevriend zijn. Niet elke vriendschap duurt een 

leven lang, maar vrienden geven ons leven een soort duurzaamheid. 

Oude vriendschappen helpen ons herinneren aan de eerdere versies 

van onszelf die wij lang vergeten zijn: hoe wij waren en hoe we zijn ge-

worden. En hoe we elkaars kinderen hebben zien opgroeien tot geheel 

eigen volwassen mensen. Zonder vrienden zou niemand willen leven', 

schrijft de Griekse filosoof Aristoteles al, zo’n 2500 jaar geleden. Een 

waar woord. Inmiddels ligt deze vakantietijd, met zijn goede herinnerin-

gen, weer achter ons  en zijn ook de scholen weer begonnen waardoor 

het 'gewone leven' zijn ritme heeft hervonden. Dat geldt ook voor on-

ze kerkelijke activiteiten. Niet alles viel stil in de vakantieperiode. Er 

zijn verkiezingen geweest voor een nieuwe scriba en voorzitter van de 

Centrale Kerkenraad. We zijn dankbaar dat deze verantwoordelijke en 

bestuurlijke taken weer ingevuld zijn. Ook de kerkdiensten zijn gewoon 

doorgegaan. Dat heeft u vast wel gemerkt. 

 

Een korte terugblik. 

Tijdens mijn afwezigheid waren we in de gelukkige omstandigheid dat 

ds. Ynte de Groot, uit Groningen, in die periode op vakantie was op 

dushi Kòrsou, en tevens bereid was om in een drietal diensten voor te 

gaan. Zuster Yvonne Isidora-Gumbs van de Ebenezer Church en ds. 

Denny Zinhagel van de Evangelische Broedergemeente gingen eveneens 

een zondag voor. We mochten ons op de laatste zondag van juli ver-

heugen in het feit dat twee jonge mensen, Jamila en Raul Hasselbaink, 

belijdenis van het geloof hebben afgelegd. En twee weken daarna wer-

den Kaylah, dochtertje van Ameer Hek en Melinda Domacassé, en Oli-

ver, zoontje van  Elize Koeyers en Zazz Kleine in een feestelijke dienst 

gedoopt. We zijn dankbaar dat dit met elkaar konden vieren en allen 

wensen wij Gods zegen toe. 

 

Kindernevendiensten 

De kindernevendienst is inmiddels ook weer begonnen. De frequentie 

is ééns in de twee weken. De eerstvolgende keren zijn 11 en 25 sep-

tember Er is een Whats-App groepje voor ouders van de kinderen om 

aan te geven waneer er weer kindernevendienst is. U kunt zich daar-

voor opgeven bij ‘domi’ Jacob Kikkert. 

 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers. 

We kunnen ons verheugen omdat er nog steeds mensen zijn die bereid 

zijn zich in te zetten en tijd te geven aan de gemeente, in overeenstem-

ming met de gaven die ze hebben ontvangen. In de dienst van 18 sep-

tember hopen we mw. Rina Scope en dhr. Edwin Slieker, ku Dios ke,  

te mogen bevestigen als ouderlingen. In de dienst van 25 december 

nemen we dan officieel afscheid van de zittende ouderlingen mw. Marit-

za Bakhuis en mw. Rita Rahman. 

Bijeenkomsten 

De Tamarijnbijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag 

van de maand. Ook al zijn nog nooit zoveel communicatiemiddelen 

geweest als vandaag de dag. Tóch gaat er niets boven een direct con-

tact van mens tot mens. De Tamarijnbijeenkomst is een plek waar ie-

dereen meer dan welkom is. Om andere  mensen te ontmoeten, om 

samen koffie te drinken, om een fijn gesprek te voeren over alles wat 

er toe doet in het leven, en om het samen van gedachten wisselen over 

het inhoudelijk thema van die bijeenkomst. De laatste keer spraken we 

met elkaar over ‘handen’, en hoe in bijbelverhalen handen een rol spe-

len. Denk bijvoorbeeld aan ‘de hand van God’ of over hoe Jezus men-

sen aanraakte, en ook Hij aangeraakt werd. Maar ook aan hoe wíj onze 

handen gebruiken; om te werken, om te strelen, om iemand na te wij-

zen, etc. etc. Tot slot lazen we een gedicht over handen dat u elders in 

deze uitgave terug vindt. Kortom, de Tamarijn is een fijne ontmoetings-

plek. En de Tamarijnbijeenkomsten zijn 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. Info bij 

‘domi’ Jacob Kikkert. 

De bijeenkomsten voor de jongeren van ‘Bijbel, Pizza's en Cola' mogen 

op belangstelling van zo’n tiental jonge mensen rekenen. We hebben 

vlak voor de vakantie afscheid genomen van Ilse en Jamila met een 

Bowling, Pizza’s en Cola avond. Het leverde een spannende competitie 

Vriendelijk, doch dringend verzoek 

Om de ledenlijst van onze gemeente actueel te houden vragen we aan 

alle leden van de gemeente om  
 

WIJZIGINGEN IN ADRES, TELEFOONNUMMER 

en/of E-MAIL  
 

door te geven aan het kerkelijk bureau. Dit zou ons enorm helpen. 

Tel:  4611139. (op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur) 

Email: info@vpg-curacao.com 

Vervolg op pagina 9 
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Online diensten:  

https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

De derde, dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. 

De vierde, dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekten en 

pijn. 

De vijfde vinger, dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te beta-

len. 

De dokter kijkt naar beide handen. De vrouw kijkt hem aan en zegt:  

Hier zijn twee handen die verdriet hebben gedragen,  

tranen gedroogd en wel eens tot vuisten zijn gebald.  

Ook twee handen die weten wat leven is. 

En weet u dat ik nu zo mooi vindt,  

wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?  

Neen,” zegt de dokter. 

Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.  

Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet.  

Dan vouw ik de vingers in elkaar  

en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in.  

En de zegeningen houden die narigheid in mijn leven tegen.  

Biddend breng ik mijn verdriet bij God. 

Daarna tel ik de zegeningen. 

 

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb,  

ze houden elkaar in evenwicht.  

Ze houden mij in evenwicht  

en zo is mijn leven ook minder zwaar. 

 

Handen 

Gelukkig is de mens die tot het einde 

handen mag voelen die goed doen. 

De hand die met aandacht wast. 

De hand die met zorg aankleedt. 

De hand die met liefde kamt. 

De hand die met tact aanraakt. 

De hand die met het hart troost. 

Geen mens kan leven 

zonder die hand, 

die teder is, 

die behoedt, 

die beschermt 

en bemoediging uitstraalt. 

Tot het einde toe 

verlangt de mens naar die hand, 

totdat er die andere Hand is, 

die alle wonden geneest, 

die alle pijn heelt, 

die alle tranen wist. 

Tot die tijd 

kunnen onze handen 

een voorproef zijn van die handen, 

en handen en voeten geven 

aan de liefde 

die onmisbaar is. 

 

   Marinus van den Berg 

 

op. Beiden, Ilse en Jamila studeren nu in Nederland. We gaan ze mis-

sen. Maar  wensen hen een voorspoedige en vreugdevolle studietijd 

toe. Wellicht zijn er andere jongeren die dit seizoen graag mee willen 

doen. Laat het weten !!!  De begeleiding is steeds in handen van Farida 

en 'domi' Jacob De eerstvolgende  Bijbel, Pizza's en Cola bijeenkomst is 

op 17 september. Om alvast te noteren in de agenda’s,  

 

Middagpauzediensten  

In de middagpauze-gebedsdiensten 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 ma-

nier om als gezamenlijke kerken aandacht te vragen voor- en aanwezig 

te zijn in de samenleving.  Om 12.30 uur, en een ieder is welkom.  

 

We leven mee… 

Een gemeente is een dynamische groep mensen van allerlei leeftijd; 

mensen die regelmatig komen en mensen die zo nu en dan de dienst 

bezoeken of uiterst zelden. Toch proberen we als wijkgemeente on-

derling contact te houden, zeker als het gaat om lief en leed, en aan-

dacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Veelal gebeurt dit 

door gemeenteleden onderling. Op andere momenten gebeurt dit 

door de predikant. Soms is er ook een aanleiding voor, zoals bijzonde-

re omstandigheden van ziekenhuisopname, ziekte of persoonlijke pas-

torale nood. Vaak komt dit mij via via ter ore en wordt ik zo geïnfor-

meerd over het wel en wee van gemeenteleden. Maar dit gaat niet al-

tijd op! Wees daarom niet beschroomd om daarnaast ook zèlf het initi-

atief te nemen! Graag zelfs! Ik stel dat zeer op prijs. Vanaf deze plaats 

wens ik de zieken in onze wijkgemeente beterschap, geduld en sterkte 

toe en het vertrouwen in God, die zijn mensenkinderen ook in moei-

lijke tijden nabij blijft.  

Vervolg van pagina 8 
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Bowling event 

Twee handen 

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt:  

Ik heb één hand vol klachten. 

Zal ik ze eens opnoemen? 

Laat maar eens horen zei de dokter. 

De eerste vinger zijn mijn verloren ouders. 

De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 

De derde vinger, dat ik zo weinig meer kan doen. 

De vierde, dat ik me soms zo eenzaam voel. 

De vijfde vinger, dat er om me heen zoveel bekenden weggevallen zijn. 

Dat is inderdaad een hele hand vol, zegt de dokter. 

Maar die andere hand dan? vraagt hij nieuwsgierig. 

Dat zijn mijn zegeningen, wilt u die ook horen? vraagt ze. 

Graag, zegt de arts. 

De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende te eten heb. 

De tweede, dat mijn huisje in de winter lekker warm is. 

11
e

 aasemblee WCC 

Op het moment dat ik deze woorden aan het papier toe vertrouw tref 

ik de laatste voorbereidingen om af te reizen naar Karlsruhe, in 

Duitsland. Ik zal daar van 31 augustus tot en met 8 september deelne-

men aan de assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC). Het is 

de elfde grote assemblee sinds de oprichting van de WCC in 1948. Een 

gebeurtenis van formaat.   

Ik voel me bevoorrecht om aan deze bijeenkomst deel te kunnen ne-

men. Met mij zullen zo’n vierduizend andere vertegenwoordigers van 

de ca. driehonderdvijftig bij de Wereldraad aangesloten lidkerken naar 

Vervolg op pagina 12 
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 Emmakerk 

Wijk 3                    

Leden van de wijkkerkenraad Wijkwerk Emmakerk  MCB 23963403  
Restauratierekening    MCB 25260903 

Ouderlingen: 

Dhr. V. Shah  (Vz.) 

Mw.  E. Hocks-Velgersma 

(kerkvoogd) 

 

Mw. L. Crezée-Kwidama 

(scriba) 

Mw. AEC Plaisier 

Mw. M. Petit-Jonkheer 

 

 

6990070 

690 8543  

 

 

5108579 

 

522 0030 

5624182 

 

Diakenen: 

Mw. R. Ramada-Constancia 

 

Mw. L. Felicia 

 

Mw. K. Warning-Audhoe 

 

Kosteres: 

Mw. C. Gilmoor 

 

 

 

6858181 

 

5256304 

 

5406323 

 

525 5785 

868 0775 

 

 

Predikant: interim 

Ds. Ben Hengeveld        6648548 

                                              

 

 

 

 

Website Emmakerk 

Www.emmakerk.webs.com 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

Ds. Bernard Hengeveld  

Voorstellen. 

Ik heet Bernard Hengeveld. Negendertig jaar geleden werd ik hier in de 

Emmakerk aangesteld als beginnend predikant van de Verenigde Protes-

tantse Gemeente. Het is dan ook een heel bijzondere ervaring om dan 

na zo’n lange tijd terug te zijn en de Verenigde Protestantse Gemeente 

in zijn geheel te dienen voor enige maanden. 

 

Van 1983 tot en met 1986 ben ik in de Emmakerk werkzaam geweest. 

Daarna ben ik vijftien jaar krijgsmacht predikant geweest; eerst als le-

gerpredikant en vervolgens luchtmacht predikant, waaronder een twee-

tal uitzendingen naar oorlogsgebieden in Bosnië en Kroatië in de jaren 

’90 van de vorige eeuw.  

 

Na pensionering werd ik door de Stichting Epafras gevraagd Nederland-

se gedetineerden in het (verre) buitenland te bezoeken en bij te staan. 

In mijn geval waren dat de landen Venezuela, Indonesië, Australië en 

Nieuw Zeeland.  Omdat het de Nederlandse regering vaak onmogelijk 

is om consulaire bijstand te verlenen en het zelfs vaak onmogelijk is toe-

zicht te houden en zorg te verlenen vanwege de afstanden en de grote 

gevaren onderweg, wordt Epafras vaak gevraagd als eerste gedetineer-

den (pastoraal) te bezoeken en daarvan verslag te doen. Daarmee ook 

de contacten met naaste familie te onderhouden. Venezuela werd geko-

zen omdat daar veel Antillianen vastzitten vanwege drugs en andere 

vergrijpen. Indonesië is bijzonder te noemen omdat daar tot op heden 

een aantal Nederlanders met de doodstraf gevonnist zijn en vastzitten 

in extra zwaar beveiligde gevangenissen op Nusakambangan en in Jakar-

ta. Gedenk hen in uw gebeden! De Stichting Epafras beveel ik u van har-

te aan voor financiële ondersteuning. 

 

Mijn geschiedenis met de Verenigde Protestantse Gemeente hield daar-

na niet op: Verschillende keren ben ik voor kortere dan wel langere tijd 

werkzaam geweest hier in de Fortkerk en ook in onze zustergemeente 

op Bonaire. 

 

Voor nu: tot ziens!  

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. 

Het wordt helemaal onmogelijk als de rest van de wereldbevolking het 

westerse patroon zou moeten volgen. Stelt u zich voor dat iedere jon-

gere op deze wereld als hij 18 wordt direct een auto gaat kopen en 

gebruiken. Of dat iedereen twee weken met het vliegtuig op vakantie 

gaat naar het buitenland. De wereld is hier letterlijk te klein voor. 

‘Kinderen krijgen het in de toekomst waarschijnlijk niet beter dan hun 

ouders’. 

In deze uitspraak hoor ik dat er een rem wordt gezet op de evolutie 

gedachte. Evolutie gaat uit van vooruitgang, steeds een stapje beter. In 

de Westerse wereld komt dit uitgangspunt fundamenteel onder druk te 

staan. Het zal niet steeds meer en beter worden. Een hele omschake-

ling in denken voor generaties die geleefd hebben vanuit de groei. 

Dat zal betekenen dat de zwakken het steeds moeilijker zullen krijgen. 

De strijd om te overleven zal harder gestreden worden. Dat voorspelt 

weinig goeds voor mensen met een beperking, voor chronisch zieken 

en gehandicapten. Je kunt met je ogen dicht al haast voorspellen dat zij 

het in de toekomst niet beter gaan krijgen dan hun ouders. 

‘Kinderen krijgen het in de toekomst waarschijnlijk niet beter dan hun 

ouders’. 

Ik denk dat dit een Bijbelse lijn is. In de Bijbel wordt niet uitgegaan van 

een evolutie gedachte. De Bijbel rekent met een eind der tijden, een 

laatste dag. En het leven wordt er richting die dag niet gemakkelijker 

op. Jezus heeft daar belangrijke dingen over gezegd en ook het boek 

Openbaring laat dit zien. We hebben dus rekening te houden met te-

ruggang, verval en strijd. 

Het komt er meer en meer op aan dat wij ons geborgen weten in de 

liefde en macht van Jezus Christus. Dan kun je best met wat minder 

toe. 

En wat evenveel belangrijk is: dat wij de zwakken niet vergeten! Oog 

hebben voor elkaar, voor de minder bedeelden op deze wereld. 

Deze twee lessen mogen wij doorgeven aan onze kinderen. Al brengen 

zij (en wij!) daar maar een paar procent van in de praktijk, dan is er 

hoop voor de toekomst!  
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Voorspoed 

‘Kinderen krijgen het in de toekomst waarschijnlijk niet beter dan hun 

ouders’. 

Deze stelling was onlangs in de media te lezen. Er komt een einde aan 

de lange periode van economische groei en vooruitgang. De groeicurve 

vlakt af. 

Het is ook onmogelijk dat alle kinderen het beter zouden kunnen krij-

gen dan hun ouders. Zeker in West Europa en Noord Amerika. Want 

daar ligt de levensstandaard voor de ouders gemiddeld erg hoog. Als de 

kinderen daar nog een schepje boven op moeten doen, dan ontstaat 

een groot tekort aan grondstoffen, voedsel en woonruimte. 

https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/


11 

 

Belofte 

 

We leven in een wereld vol onzekerheden. 

’t Is telkens weer de twijfel die het wint. 

We weten vaak niet hoe we verder moeten, 

maar Jezus zegt: Ik ben de Weg, Mijn kind. 

Je moet niet zoveel zorgen op je nemen. 

Ik weet nauwkeurig wat je soms benauwt. 

Je mag ook best genieten van je leven, 

zolang je in alles maar op Mij vertrouwt! 

Want Ik ben altijd bij je, alle dagen, 

ook als je Mijn aanwezigheid niet ziet! 

Ik láát je niet alleen! Hoe zou Ik kunnen? 

Ik heb jouw leven toch gewild? Of niet? 

Blijf dicht bij Mij! Ik zal je veilig leiden, 

je hele leven door! Geef Mij je hand. 

Dan hoef je echt niet meer bezorgd te wezen, 

want wat Ik zeg dat houdt voor eeuwig stand! 
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Belofte (een gedicht) 

C.W. Kooy – den Hartog  

Continued from page 7 

On August 28th the Ebenezer Church will be hosting a VPCO start ser-

vice. Pastor Kenneth Kross will be the officiating pastor.  The minister 

of education will also be present during this service. 

 

As a Church we continue to pray for the sick and the needy, please 

remember them in your prayers. 

May the good Lord bless and keep us all safe. 

 

 

 

Ebenezer Church Programme September 2022 

 

Thursday 1st                 4-6.00 Pastoral Consultation Rev. K. Kross 

Sunday    4th  Holy Communion Service  - Rev. K.  Kross 

Wednesday 7th  6.30 – 8.00 Bible Study and Prayer Meeting 

Thursday 8th       4.00 6.00 Pastoral Consultation Rev. K. Kross  

Su8nday 11th       Praise and Worship Service – LP Yvonne Isidora-  

                            Gumbs 

                 5-6.30 Treasure Tree of Hope Women’s Group 

Tuesday 13th       Church Board Meeting 

Wednesday 14th 6.30 – 8.00 Bible Study and Prayer Meeting 

Thursday 15th  4.00 -6.00 Patoral Consultation Rev. K. Kross 

Sunday 18th       Youth Praise and Worship Service 

Wednesday 21st 6.30 – 8.00 Bible Study and Prayer Meeting 

Thursday 22nd  4.00 – 6.00 Pastoral Consultation Rev. K. Kross 

Sunday 25th       Praise and Worship Service (Appreciation Day)  

                            Rev. K. Kross 

Wednesday 28th 6.30 – 8.00 Bible Study and Prayer Meeting 

Thursday 29th  4.00 – 6.00 Pastoral Consultation Rev. K. Kross  

Dear brethren, 

 

Allow me to use this opportunity to inform you of some changes in the 

Leadership of the Ebenezer Church which went into effect in the 

month of August 2022. First of all, on Tuesday August 30th 2022 during 

the first meeting of the new board the undersigned in his capacity as 

the present Chairman of the Board, handed over the chairmanship to 

sis. Ludmila Sampson.  This was also be the last Board meeting attended 

by sis. Margerie Mathew as Board member and also as Secretary/Scriba 

of the Board. She has been replaced by our newest board member, sis. 

Maghalie van der Bunt-George. Sis. Maghalie van der Bunt-George was 

confirmed on Sunday August 7th as Elder of the UPC attached to the 

Ebenezer Church and as such became a board member and also a rep-

resentative of the Ebenezer Church in the CB. As of the end of August 

2022 bro. Kenneth Bremer also no longer formed part of the Local 

Board.  

 

Taking into account aforementioned changes, the new Local Board now 

consists of the following persons: Rev. Kenneth Kross as Pastor and 

Spiritual Leader of our Church, sis. Yvonne Isidora-Gumbs as Local 

Preacher, bro. Darcy Lopes as Local Preacher, sis. Ludmila Sampson as 

Elder and as Chairperson and also as representative of the Ebenezer 

Church in the Central Board of the UPC, bro. Dennis Martina as Elder 

and Treasurer and also as Chairperson of the KV and its representative 

in the CB, sis. Bernita Lester as deacon and also as representative of 

the Ebenezer Church in the Diaconie, sis. Gloria Fleming as deacon, 

bro. Adriaan Fernandes as deacon, bro. Daro James as elder and sis. 

Karen Martina as deacon and as Chairperson of the Diaconie and also 

as it's representative in the CB. 

 

On Sunday, August 28th during the Praise & Worship Service the under-

signed delivered his Farewell address as Chairman of the Local Board of 

Preparing lasagna       Getting lasagna ready for the oven 

Ebenezer Church has a new 

Local board 

Continue on page 12 

https://www.pkndamwald.nl/wp-content/uploads/2021/06/rainbow-307622_1280-1024x768.png
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Karlsruhe afreizen. Ik kijk dan ook uit naar vele ontmoetingen met 

christenen uit alle delen van de wereld en andere tradities. Tegelijk-

ertijd voelt het wat bevreemdend: Een christelijke samenkomst van 

deze omvang en diversiteit, van ontmoetingen en samen-vieren in een 

tijd waarin er zo ontzettend veel lelijks  op ons afkomt, en de mens-

heid voor enorme uitdagingen staat. Er is een klimaatcrisis, en er is een 

oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de laatste gesteund door westerse 

mogendheden.  

De oorlog zorgt voor een wereldwijde economische- en energiecrisis, 

de kloof tussen rijk en arm wordt daardoor nog dieper en groter, het 

populisme groeit, de politieke polarisatie is groot, en de journalistiek 

staat steeds meer onder druk. We kunnen aan dit alles aflezen hoe 

gebroken onze wereld is. Tegelijkertijd doet het ons ook verzuchten 

dat waar gebrokenheid is, we hebben bij te dragen aan verzoening en 

heelwording. Laat dat woord ‘verzoening’ nu precies het motto zijn 

van deze wereldwijde  bijeenkomst: ‘De liefde van Christus beweegt 

de wereld tot verzoening en eenheid,’ zo luidt het thema van de elfde 

assemblee van de Wereldraad van Kerken. Het is de eerste keer dat 

de woorden ‘liefde’ en ‘verzoening’ in het motto van een assemblee 

voorkomen. ‘Christus’ en ‘wereld’ vormen vertrouwde woorden in de 

thema’s van de voorgaande assemblees. ‘Eenheid’ was ook al eerder 

aanwezig, namelijk in het thema van de assemblee van Nairobi in 1975. 

De nieuwkomers ‘liefde’ en ‘verzoening’ trekken nu dus extra de 

aandacht. Het eerste woord geeft aan waar heel de inzet van de ker-

ken zijn startpunt vindt: de liefde van Christus die ons tot broeders en 

zusters maakt en die ons oproept daarvan te getuigen, en te streven 

naar één-wording. 

Het tweede woord wijst ons waar die inzet op gericht is: liefde als het 

uitgangspunt en verzoening als het streven. Het motto zal terugkomen 

in een veelheid aan plenaire en meer thematische bijeenkomsten, bij-

voorbeeld rond schepping en gebed en de strijd tegen klimaatve-

randering, of rondom de pelgrims voor vrede en gerechtigheid of an-

dere maatschappelijke thema’s, zoals de verwerking van het slav-

ernijverleden. Ook geopolitieke thema’s zullen aan de orde komen, 

zoals de oorlog in Oekraïne en de conflicten in het Midden-Oosten, of 

de wereldwijde vluchtelingenstromen.  

Een paar weken terug ben ik gevraagd om één van de vele sub-groepen 

te gaan begeleiden, samen met Sarah Eulitz, een Duitse filosofie- en 

theologie studente aan de Universtität Paderborn. Deze zogenaamde 

‘Home-group’ van zo’n dertig assemblee deelnemers komt dagelijks bij 

elkaar om te reflecteren op het thema dat die dag in de plenaire  

bijeenkomst aan de orde is, en om onderling gedachten en ervaringen 

uit te wisselen. In de zogenaamde 'business-meetings' zal  ik optrekken 

met de andere gedelegeerden van de Caribbean Conference of 

Churches. Virtueel heb ik al kennis gemaakt (via Zoom) met collega’s 

en gedelegeerden uit plaatsen als Haïti, Cuba, Trinidad and Tobago, 

Puerto Rico, Belize, Guyana etc.  

Voor mij betekenen die nieuw opgedane  contacten een ervaring van 

verbondenheid over grenzen en culturen heen die ik me tot dan toe 

niet had kunnen voorstellen. En natuurlijk zijn er ook momenten van 
ontspanning: Tijdens de assemblee zèlf worden er in het weekend ex-

cursies aangeboden naar culturele plaatsen of naar missionaire en dia-

conale projecten van kerken in de wijdere omgeving van Karlsruhe. En 

op zondag zijn er kerkdiensten in lokale kerken. Het beloven volle en 

inspirerende dagen te worden. 

Deze VPG Nieuws zal net 

uitkomen voor mijn terugreis. 

Dat betekent dus dat ik pas in 

een volgende VPG Nieuws 

verslag  kan doen. In de tus-

sentijd zult u wellicht al gemerkt 

hebben dat ik via sociale media-

kanalen alvast enkele van mijn 

impressies heb weergegeven. 

  

 

Alvast de groeten uit Karlsruhe! 
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our Church. We are convinced that with the new constellation of the 

Board the leadership of the Ebenezer Church has been entrusted in 

capable hands and in so doing be able to continue to work in the in-

terest of our members and also to ensure that the Ebenezer Church 

as the Body of Christ will continue its pursuit to remain a Bible Based 

Church, come what may.  

 

In closing I Pray that the good Lord will illuminate the path which lie 

ahead of the new leadership of our Church and bestow His infinite 

Wisdom upon each and every member of our new Board. I say to the 

new Church leaders, be good and Be Blessed.  

 

Kind regards, 

 

Bro. Ralph James, 

 

Outgoing Chairman of the Local Board of the United Protestant 

Church  

Continued from page 11 

Farewell Address by  

bro Ralph L. James 

Farewell Address by bro. Ralph L. James  

Chairman of the Local Board of the Ebenezer United 

Protestant Church 

Sunday, August 28th 2022 

Ebenezer Church, Oranjestraat 111 

“A Reflection on when called to serve God,  

wherever it may take you.” 

 

As I stand here before you this morning, allow me to reflect on the 

word calling and the importance of remaining faithful to your calling.   

 

A career is what you are paid for, a calling is what you were made for. 

An exception to the above is in the case of a Pastor where career and 

calling come together. A pastor is called to serve and for the rest of 

his life carries the title of pastor. When it comes to a career we usual-

ly, choose a specific area. Sometimes circumstances can also lead us to 

pursue a certain career. A career is usually limited in time. You can 

quit a career or even switch careers. On the other hand. a calling stays 

with you the rest of your life, like in the case of a pastor. I always like 

to say to our very own sis. Yvonne, once a Pastor, always a Pastor. 

 

A calling has to do with a higher level of purpose in your life. You are 

awakened to your calling when you discover the purpose of the gifts, 

talents and abilities which the Creator has bestowed upon you. We do 

not apply to pursue a calling. Nor do we get to choose the timing of 

our calling; God does that! The psalmist said, “My times are in Thy 

hand” (Ps 31:15) The pursuit of a calling usually generates lots of 

initial resistance. I too have had my share of experience in this regard 

when I was approached some six years ago to occupy the position of 

Chairman of the United Protestant Church of Curacao and also two 

years back when I was asked to fill the position of Chairman of the 

local Board of the Ebenezer Church. Thoughts of why me just kept 

flooding my mind! 

 

In the Bible we can read many examples of persons who were called 

either directly or indirectly by God to serve a purpose much larger 

than themselves. We all remember the story of Gideon. The angel 

of God greeted the usually very anxious Gideon in a way that sur-

prised Gideon. Why? Because the angel called him a mighty man of 

Continue on page 13 
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valor. However, Gideon before accepting God’s calling was told by 

God that he had too many soldiers in his outnumbered army, so he 

had to downsize his troops. Why? Because the battle was not his. It 

was the Lord’s whose grace was more than sufficient to win the battle.  

 

When we are called upon to serve, we will encounter setbacks, disap-

pointments, tribulations and what have you. When we experience 

these types of trials, we should remember what is written in John 

Chapter 16 verse 33. “ I have told you these things so 

that in Me you may have peace. In the world you will 

have tribulation. But take courage; I have over-

come the world!”. With other words, we must be prepared to face 

these tribulations, knowing that as long as we travel with Christ on 

board we will experience peace.  Remember the time when the ship on 

which Jesus was on with His disciples was going through a fierce storm? 

What did He do? He was sound asleep as the storm roared and the 

waves of the sea tossed the ship up and down. When Jesus was awak-

ened by His disciples, He stilled the storm.  

 

As followers of Christ, we know that God will never send us on a Mis-

sion without travelling with us. And yes, He will duly equip us to fulfill 

our Mission and thus enable us to walk on the high waves of life, in 

spite of the raging storms that will sometimes erupt around us.  

 

This brings me to the parable of the Chinese Bamboo Tree. A farmer 

one day planted a bed of roses in his garden. Further up he planted a 

Chinese Bamboo Tree. After a few days the flowers shot roots in the 

dirt and in a couple of weeks the flowers started to blossoms, display-

ing radiant colors and emitting a most beautiful scent. This attracted 

many people. The bamboo tree on the contrary took its time sending 

its roots deep in the ground, sometimes wrapping around stones and 

boulders. No one showed any interest in looking at the bamboo tree 

as it struggled to get out of the soils. Doesn’t this image seem familiar 

to you in real life? After a very long time the bamboo tree still did not 

emerge from the soil. The flowers laughed at the bamboo tree and 

teased it, saying: “Look how beautiful we are, while you are just 

and ugly piece of a stump.”  

 

The bamboo tree teaches us lessons about patience, faith, persever-

ance, growth and development and importantly… human potential! 

Like any plant, to flourish the Chinese Bamboo Tree requires nurturing 

– water, fertile soil, sunshine. In the first year, there are no visible signs 

of activity or development. In the second year, again, no growth above 

the soil. And the third and fourth, still no signs. Patience is tested and 

we begin to wonder if our efforts will ever be rewarded. Finally in the 

fifth year – voila! There is growth…and what growth it is! The Chinese 

Bamboo Tree grows 80 feet (nearly 30m) in just six weeks! So, the 

question is: Does the Chinese Bamboo Tree really grow 80 feet in six 

weeks? Did it lie dormant for four years only to grow exponentially in 

the fifth? Or, was the little tree growing underground, developing a 

root system and a stable base strong enough to support its potential 

for outward growth in the fifth year and beyond? 

  

After having blossomed on an off for many years, a storm passed by 

and ripped up the flowers from the soil and blew them away. The bam-

boo tree, however did not succumb under the storm but just kept 

swaying back and forward, never leaving from the soil. If the tree had 

not developed a strong unseen foundation, it could not have survived 

the storm. Just as a house needs to have a strong foundation to sur-

vive. The same principle is true for people. People, toil towards their 

dreams and goals, building strong character while overcoming adversity 

and challenge, grow the strong internal foundation to handle success, 

while those who seek to cut corners are unable to sustain unearned 

sudden wealth and power. Remember the old saying: “Out of adversi-

ty comes opportunity.” Had the farmer dug up his little bamboo tree 

every year to see if it was growing, he would have stunted the Chinese 

Bamboo tree’s growth. The struggle in the egg is what gives the little 

Continued from page 12 bird the strength to grow and flourish, just as tension against muscles as 

we exercise strengthen our muscles, while muscles left alone will soon 

atrophy. The Chinese Bamboo Tree is a perfect parable to our own ex-

perience with personal growth and change. And change is never easy. 

Often, signs of progress are slow, frustrating and unrewarding at times. 

But it is so worth it…. especially if we can be patient and persistent. 
 

So, one thing we must do at all times is to remain true and faithful to our 

calling and continuously ask God to enhance our understanding of our 

Mission and also of the various relevant factors associated with carrying 

out that Mission. More so we must enhance our knowledge and under-

standing of the Word so that in us others will recognize the Fruits of the 

Holy Spirit as described in Galatians 5 verse 12. May we serve as an 

inspiration to all who are truly called to serve in the pursuit of Christ’s 

Mission. I would like to thank the entire Board and also all the members 

of this Church for your support during the past two years. A special 

thanks goes out to Rev. Kenneth Kross for your trusted support. My 

tenure was to be measured in terms of weeks and months, but the good 

Lord in His Infinite Wisdom decided otherwise and had me commit to 

years to this Mission. It was a great honor and a privilege for me to have 

served as a servant leader in this Church. I did it with a sustained passion 

and a deep conviction.  
 

For a Church as the Body of Christ to continue carrying out God's Mis-

sion we must ensure that new ideas and experience continue to go hand 

in hand together. In this regard I would like to make reference to an old 

expression which says, “New brooms sweep clean, but old brooms 

know all the corners of the room.” Yes, for our Church to remain 

effective in pursuing its Mission we must consistently introduce new ide-

as while at the same time continue keeping valuable and meaningful tradi-

tions in place which clearly depicts who we are as Ebenezer Church. It is 

said that the Secret of Change is to focus all your energy, not on fighting 

the old, but on building the new. 
  
I am therefore very much pleased that as the process to transition our 

Church to the future continues, we were able to establish a new Board 

where the younger ones of our Church will be working side by side and 

supported by some of our more senior and experienced members. I 

would like to thank both our new Chairperson, sis. Ludmila Sampson as 

well as our new scriba, sis. Maghalie van der bunt-George, for accepting 

this calling. Sis. Maghalie and I shared many conversations on the topic of 

calling and its timing. Well sis. Maghalie, the time is now. Rest assured 

that whenever called upon you can rely on my support. My simple plea 

to sis. Mila and to the rest of the Board is, just make sure that Ebenezer 

Church remains Faithfull to God’s Word in all that we do or say and that 

we remain A Bible Based Church, come what may. Being a Bible based 

Church means that our Foundation, just as any building structure, must 

always remain the same, Gods Word. We may change the building and 

adapt its architecture to bring it more in conformity with what we may 

term as modern times, but we can never, never ever change the founda-

tion of this Church. This brings me to Mathew 24:35 which says:” 

Heaven and earth will disappear, but My Words will never disap-

pear. 
  
I would also like to extend sincere words of gratitude to sis. Margerie 

Mathew and to bro. Kenneth Bremer for their long-standing contribu-

tion towards our Church as members of the Board. I am convinced that 

the Board will most certainly be calling on you in the future to assist our 

Church where ever and whenever needed. In closing, I would like to 

quote some of my favorite words from the Apostle Paul. I have run my 

race, I have fought a good fight, I have stayed the course and I 

have kept the Faith. I will now continue to pursue my calling in an-

other part of God’s Vineyard. Friends in Christ, thanks for affording me 

this great opportunity. Brethren, take good care of yourselves and of your 

loved ones. 
  
Be good & Be Blessed.   
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Oude pelgrimsverhalen vertellen dikwijls over de moeilijkheden bij het 

oversteken van rivieren. Nog steeds zijn bruggen belangrijke bakens in 

de herinnering aan de reis. 

Een rivier is ook geografisch, historisch en psychologisch een belangrij-

ke scheidslijn. De oversteek brengt je in een ander land. Denk maar 

aan de Nederlandse uitdrukking ‘onder en boven de grote rivieren’. 

 

De rivier scheidt ook symbolisch twee werelden. In de Bijbel is ‘door 

het water gaan’ een beeld voor sterven (aan het verleden) én opnieuw 

geboren worden. De doop is volgens de apostel Paulus ritueel sterven 

met Jezus en met hem opstaan in een nieuw leven, Romeinen 6. 

 

We komen allemaal ter wereld door het vruchtwater. Dat is pas het 

begin. Nog talloze malen zullen we nog door rivieren moeten. Al dat 

water tussen ons en het land van de hoop! Het water van de Oer-

vloed, van de Schelfzee, van de Jordaan, van de Jabbok. Van Jona in de 

grote vis, van de doop en tenslotte van de doodsrivier. Dat donkere 

water waarover de Heer Jezus héénliep. 

 

Over rivieren op een pelgrimsweg werden al spoedig bruggen ge-

bouwd. Sommige bouwheren werden om die reden heilig verklaard. 

De overgang is nog steeds een bijzondere ervaring. 

De brug is een passage waarmee twee werelden die de rivier scheidt 

verbonden worden. Er is zelfs een mythe dat een brug ooit hemel en 

aarde verbond en daarover de mensen zonder moeite contact hadden 

met de goden. Een brug symboliseert zo dat er niet twee werkelijkhe-

den zijn zoals wij denken. Maar dat God en mens deelhebben aan één 

werkelijkheid. 

Martinus Nijhoff dichtte: 

 

Ik ging naar Bommel om de brug te zien. 

Ik zag de brug. Twee overzijden 

die elkaar vroeger schenen te vermijden 

worden weer buren…. 

 

De brug wordt voor hem symbool van de verbinding van hier en daar. 

Van hemel en aarde, zijn wereld en de wereld van zijn gestorven moe-

der. 

Het symbool van de brug verbindt ons verleden met onze toekomst. 

Wat je loslaat waar je afscheid van neemt is niet wég. Maar we nemen 

het op een andere wijze met ons mee. 

 

Wanneer Jacob zijn tweelingbroer Esau de zegen ontstolen heeft, moet 

hij vluchten. Dan begint een lange reis van twintig jaar naar wat hij 

worden zal. Aan het begin van die reis, in het uitzichtloze duister van 

de nacht wordt hem de droom van de wereldtrap geschonken. De 

donkere nacht is de nacht van Beth-El, van het huis van God, de kapel 

in de wildernis. 

Na jaren is hij wéér aan de grens. Alleen  het water van de Jabbok 

scheidt hem nog van de verzoening met zijn broer en zijn moederland. 

En weer is het nacht. Bij die beek aan de grens speelt zich dan een 

mysterieuze gebeurtenis af. 

Is het een droom,, een nachtmerrie die eindigt in een zegenrijk visioen 

of is het tastbare werkelijkheid? Eigenlijk is dat voor de betekenis van 

het verhaal van geen belang. Alles is doortrokken van het geheim van 

het onzienlijke. Wat er uitgesproken wordt drukt het onuitsprekelijke 

uit. In dit nachtelijke gevecht zal Jacob klaar moeten komen met zijn 

verleden, alles onder ogen moeten zien. Hij zal een brug slaan naar de 

overzijde. 

In de morgen trekt hij over het water. Dat is zijn doop. Eindelijk, na 

twintig jaren, gaat dan het licht weer stralend over hem op. Het is dag 

geworden. 

 

“Een man worstelde met hem tot gloren van de dageraad. Toen deze zag 

dat hij hem niet aankon, raakte hij hem tegen zijn heup, zodat Jacobs heup-

gewricht ontwricht werd bij de worsteling. Hij zei: ‘Laat me gaan, want de 

dag breekt aan.’ Maar hij zei: ‘Ik laat je niet gaan, tenzij je me zegent.’ Hij 

zei: ‘Wat is je naam?’ En hij (Jacob) zei: ‘Jacob’. Pootjeshaker. Hij zei: ‘Niet 

Jacob zal je voortaan heten, maar Israel, want je hebt gestreden met God en 

mensen en je hebt overwonnen.’ Hij zei: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ 

En hij zegende hem daar.” 

 

Gebed 

Heer van de machten, 

Wij dragen de mensen aan U op die aan de grens gekomen zijn, 

die door het donkere water moeten, een gevecht voeren met U en 

met zichzelf. 

Haal hen door deze doop heen naar een nieuw begin van leven. 

We dagen de mensen aan U op die een nieuwe levensfase moeten be-

ginnen, 

een ingrijpende verandering meemaken, 

en vooral hen die staan aan de oever van de doodsrivier. 

Ga met hen door het donkere water en bedwing de boze machten 

Continued from page 13 
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Meditatie 

             Door het water - Genesis 32,22-31 

Door Ds. Ben Hengeveld -  

Farewell pictures 

Farewell Address by bro. Ralph L. James  

Chairman of the Local Board of the Ebenezer United Protestant Church 

Sunday, August 28th 2022 

Ebenezer Church, Oranjestraat 111 
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Willemstad, 28 juli 2022   

   
Geachte heer/ mevrouw,   

   

Betreft: Sponsoring ‘Kerstwandeltheater’ in Willemstad   

   
Graag stellen wij de organisatoren u in kennis van het voornemen om 

op 16 december 2022 een Kerstwandeltheater te organiseren in 

Willemstad. Tijdens dit straattheater zal het evangelie van de geboorte 

van Jezus Christus centraal staan. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang en het belooft een mooi en groot evenement te worden in hartje 

Otrobanda en Punda. Het zal voor het eerst zijn dat er op deze manier 

een Kerstwandeltheater wordt opgezet en uitgevoerd op ons eiland. 

Dit evenement wordt georganiseerd door de ‘Supporting Churches 

VPCO’, de dragende kerken van de Vereniging voor Protestants Chris-

telijk Onderwijs op Curaçao. Graag nodigen wij u uit om ook deel te 

nemen aan dit mooie evenement door middel van uw financiële danwel 

materiële steun.   

   
Het Kerstwandeltheater zal bestaan uit een wandeling vanaf het kruis-

punt bij Banco di Caribe aan de Roodeweg door de Breedestraat (O) 

richting het Brionplein naar het Fortplein. Onderweg wandelen we 

langs verschillende historische panden die het decor vormen voor 

meerdere scènes (theaterstukken) die gespeeld worden. Deze scènes 

bestaan uit een verteller, dans en liederen die gezongen worden door 

een solist of een koor. Alles in het teken van de aankondiging en de 

geboorte van Jezus en de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem. Het 

Kerstwandeltheater zal eindigen op het Fortplein met een theatraal 

stuk bestaande uit de scènes van de geboorte van onze Verlosser en 

verschillende muzikale optredens. De regie van het Kerstwandelthea-

ter staat onder leiding van de heer Roy Colastica, een welbekende in 

onze theaterwereld, en zijn team.  

   
Om dit groots evenement tot een succes te maken zijn wij op zoek 

naar financiële en/of materiële sponsors om de kosten van het evene-

ment te dekken.  

Enthousiast geworden? Voelt u zich geroepen om deel te zijn van dit 

spectaculair spel en evangelisatie van het Kerstverhaal? Aarzel dan niet 

en neem contact op met denise-schrader@hotmail.com 

(Tel 5289530)  ,  jan.meertens@icloud.com (Tel 524-8369)  of 

 faridadcgomez@hotmail.com (Tel 526-1566)  

   
Voor een indicatie van de kosten verwijzen wij naar de hierbij toege-

voegde begroting. Uw bijdrage zal meehelpen om dit project tot een 

kwalitatief hoogstand geheel te maken.   

U kunt deze storten op de volgende bankrekening: MCB 130858809 

VPG Kerstnachtdienst, met de omschrijving ‘Bijdrage Kerstwan-

deltheater’ en uw (bedrijfs)naam.  

  
Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en erkentelijk.   

  
Met vriendelijke groet, namens de   

Commissie ‘Kerstwandeltheater’ van de ‘Supporting Churches VPCO’:   

-Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao, mevr. Maritza  

Beaujon-Bakhuis   

-Gereformeerde Kerk Curaçao, dhr. Jan Meertens   
-Iglesia Reformá Kòrsou, dhr. Lionel Anthony  

 
 

Zie begroting hiernaast 
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Kerstwandeltheater van de 

‘Supporting Churches VPCO’ 

Mattheus 12:25 

Maar Hij, Jezus kende hun gedachten en zeide tot hen: “Ieder Koninkrijk, 

dat tegen zichzelf verdeeld is,gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zich 

zelf verdeeld, zal standhouden.” 

 

Onze zo kostbare wereld, die door God zo liefgehad wordt, zelfs zo, dat Hij 

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem, Jezus ge-

looft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. Johannes 3:16) 

 

Deze wereld is tot in de nieren en botten verdeeld tegen zichzelf. Zelfs 

zo, dat de “Groten der aarde” die macht hebben om hun wil aan de we-

reldlanden op te leggen, bang zijn dat de wereldcontrole uit de hand 

dreigt te lopen: Grote onzekerheid met angst beheerst de mensheid; uit 

de hand lopende inflatie, nog veel omvattende oorlogen die desastreus 

zullen blijken te zijn;.schrijnende armoede, sociale misstanden; Sodom en 

Gomorra toestanden zonder weerga.  

 

Daarom  de roep om kerken die een bakermat van Gods aanwezigheid 

moeten zijn. Maar als de kerken in zichzelf verdeeld zijn, bieden ze geen 

liefde,veiligheid, vrede, licht, gerechtigheid en waarheid. Kerken op Cura-

çao, Jezus Christus heeft u in de wereld geplaatst, maar niet om religieu-

ze cultuurnavolgers te zijn die de politieke normen en waarden automa-

tisch volgen, maar kerken die Jezus navolgen in het verkondigen van het 

Koninkrijk van God; hoe wij dat doen? SLA UW BIJBEL OPEN EN LEES!  

Kort en krachtig              
Door Ds. Jan Jonkman 
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Kom naar... 

Voor Elkaar 

Advertentierubriek 

 Een mooie plaats voor uw advertentie 

 

 
Ik heb... 

Ik zoek ... 

Wie kan 

mij helpen? 

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. Karen Martina 

Telnr 512 4867 
E-mail: Karenlynn1810@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.  

Pianist / organist Gevraagd 

Bent u pianist, organist? Wilt u misschien het koor Forti 

Kantando begeleiden? De wekelijkse repetities zijn op 

woensdagavond.van 19.45 - 22.00 uur in de Fortkerk.  

 

Bel voor meer informatie naar: Tel: 737 5642 of 520 3015 

Professioneel gemaakt en prachtig, gedetailleerd uitgevoerd 

Fortkerkje van een hoge kwaliteit keramiek.  Mooi doop– , 

trouw– of belijdenisgeschenk. 

Ook zeer geschikt als relatiegeschenk voor uw bedrijf. Bij 

afname van grotere aantallen met uw eigen tekst op de 

achterzijde. Houdt u dan rekening met een levertijd van 

twee maanden. 
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