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Kerst : Feest van compassie en kwetsbaarheid
in turbulente tijden

Ds. Jacob Kikkert
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Advertenties
Met Elkaar / Voor Elkaar

bijgedragen aan het ontstaan van de crisis. Toch zullen zij 
het langst de gevolgen moeten dragen, en ook nu al raakt 
de crisis kinderen wereldwijd. Ruim één miljard kinderen 
lopen op dit moment extreem hoge risico’s. De klimaat-
crisis verwoest voedsel- en watersystemen, versnelt de 
verspreiding van ziekten en verslechtert de toegang tot 
goede gezondheidszorg en onderwijs. Het ijs smelt, de 
zeespiegel stijgt en we staan straks in Punda met natte 
voeten. Helaas is de  27e conferentie in het exotische 
Egyptische Sharm El-Sheikh enkele weken geleden, over 
klimaatverandering er niet in geslaagd  om wereldwijd 
met regeringen  afspraken te maken  om de CO2-emis-
sies voldoende terug te schroeven. En ondertussen zijn 
de ogen van het sportminnend deel van de wereldbevolk-
ing gericht  op het wereldkampioenschap voetbal dat is 
begonnen. In Qatar: een autocratisch geleid woestijnstaatje 
dat schathemeltje rijk is geworden door olie en gas en 
dat nauwelijks  een voetbaltraditie kent, bewijst eens te 
meer dat in politiek en voetbal voor geld en oliedollars 
alles en iedereen te koop is — behalve de overwinning in 
de openingswedstrijd, dat dan weer niet.  De berichten over 
mensenrechtenschendingen, corruptie, uitbuiting van 

migranten en vormen van 
slavernij tijdens de bouw van 
de stadions, overschaduwen 
het sportevenement. Het 
is een toernooi geworden 
waar de westerse wereld 
zich geen raad mee lijkt te 
weten. Toch is het voor-
namelijk een uitvloeisel van 
het eigen westerse hyperka-
pitalisme. Crises, er zijn er 
beslist nog meer te noemen.

Als je alles zo eens langsgaat 
dan valt een ding in elk geval 
op. 
Al deze crises ontstaan vanuit 
de gedachte van maakbaar-
heid. De gedachte dat we als 
mens alles kunnen maken en 
bepalen en beïnvloeden. 

Kerstmis wordt verondersteld een periode van vreugde 
te zijn –– maar wat is vreugde eigenlijk als de wereld 
gevuld is met pijn en ellende? Onze wereld hangt op dit 
moment van crises aan elkaar. 
We worden geconfronteerd met een energiecrisis:  
eindeloos hoge prijzen van elektriciteit, water, gas en 
olie die leiden tot  en een torenhoge inflatie, of was dat 
er al… Ach, ik ben ook geen econoom. Er is een crisis 
in voedselzekerheid. Door globalisering en digitalisering 
is de wereld uitgegroeid tot één groot netwerk. Alles 
en iedereen staat met elkaar in verbinding. De coro-
na-pandemie onlangs, en thans de oorlog in Oekraïne 
laten die onderlinge afhankelijkheid goed zien. Het zet 
de wereld op zijn kop door de wereldwijde problemen 
in markten, productiesystemen en supply chains. Het 
gevolg is de groeiende kloof tussen arm en rijk, en steeds 
meer mensen lijden honger. Ondertussen neemt overal 
in de politiek de polarisatie toe: wat de ene regering op-
bouwt, breekt de volgende net zo snel weer af, tenmin-
ste als er al sprake is van een machtswisseling. Toename 
van het aantal autocratische regimes, machtsmisbruik, 
corruptie en vriendjespolitiek zijn de echte problemen 
van deze tijd.  En hoe dat 
komt…? Ach, ik ben geen 
politicoloog. Door dit al-
les is er een mondiale 
vluchtelingen crisis, vaak 
vergeten, maar alleen al 7 
miljoen Venezolanen heb-
ben hun land verlaten.  En 
dan is er de klimaatcrisis 
– de moeder aller crises. 
Opwarming van de aarde 
door uitstoot van CO2. 
Of we het willen of niet, de 
klimaatcrisis is nu al volop 
gaande. Juist de armere 
landen die het minste bij-
dragen aan de uitstoot van 
broeikasgassen, ondervin-
den het sterkst de gevol-
gen ervan. Ook kinderen 
en jongeren hebben niet 
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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

Dat kerstbomen, kerstballen en 
kaarslicht niet in het geboortever-
haal van Jezus voorkomen, dat wist 
ik wel. Maar mijn ontdekking dat in 
het evangelieverhaal zoiets als de 
stal ontbreekt, en dat de os en de 
ezel er niet rond de kribbe  staan, 
deed me ooit perplex staan. Als kind 
had ik immers die os horen loeien, 
de ezel horen balken en het geknars 
gehoord van de staldeur. Het waren 
de vaste ingrediënten in de jaarlijkse 
opvoering van het kerstverhaal als 
zondagsschoolkind in de kerk van 
mijn jeugd.

Maar in heel het Nieuwe Testament 
zijn geen stal of os en ezel te be- 
kennen! Ja, er is soms sprake van een 
ezel als rijdier. Maar niet in het ge- 
boorteverhaal. Toch staan ze in elke 
kerststal. Om, zoals wij graag willen 
geloven in de Westeuropese winters, 
met hun adem het kind in de kribbe 
wat warmte toe te blazen. Hoe zijn 
die os en ezel eigenlijk het kerstver-
haal binnengewandeld? Ze komen er 
niet al te best vanaf, die twee. Ezels 
zijn – ook in de bijbelse tijden – de 
spreekwoordelijke domoren. En een 
os? Ach, een stier zonder zaakje kan 
niet veel voorstellen. En dan: in het 
Hebreeuws heten die twee ‘sjor wa-
chamor’. Daar komt het in de Ne- 
derlandse taal voorkomende woord 
‘schorriemorrie’ vandaan. Nee, veel 
soeps is het niet, daar in die kerststal.

Die stal van Bethlehem gaat volgens 
de traditie terug op Franciscus van 
Assisi (1182-1226). Franciscus heeft 
met de eerste levende kerststal, die 
wij kennen bijgedragen aan de ver-
spreiding van dit gebruik. In het jaar 
1223 kreeg Franciscus van de toen-
malige paus de toestemming om het 
kersttafereel uit te beelden met le-
vende personen en levende dieren. 
In het bos bij Greccio, in Italië bouwde 
hij daartoe een stalletje. Immers, 
waar anders hoort een voederbak 
thuis dan in een stal? Op Kerstavond 
werd voor dat stalletje de mis opge-
dragen. De rest deed de legende. 
Het zijn dan ook de Franciscanen die 
de volksdevotie rondom het stalletje 
van Bethlehem wijd hebben verspreid, 
tot in onze dagen.

Ook de os en de ezel komen niet 
uit het evangelie, ze komen uit het 
bijbelboek Jesaja. In dit gedeelte bij 
Jesaja worden het rund en de ezel 
ten voorbeeld gesteld aan zijn toe-
hoorders. De gedachte is dat het 
rund en de ezel weten waar ze 
vandaan komen, wie hun heer is en 
wie hen voedt. De dieren weten het 
wel, maar de mensen waar Jesaja te-
gen spreekt weten dat niet. Ze zijn 
dus vanuit het Oude Testament de 
kerststal binnengewandeld en daar 
tot nu toe gebleven

Toch kunnen ze niet gemist worden, 
daar onder de kerstboom. Probeer 
het maar eens, thuis. Haal de os en 
de ezel maar eens uit dat stalletje. 
Ziet er gek uit, hè! En dat is niet al-
leen omdat het tafereel vastgeroest 
zit in je hoofd en je een gat ziet als 
je die dieren weghaalt. Nee, dat heeft 
een theologische achtergrond, die je 
waarschijnlijk haarfijn aanvoelt. 

De os is namelijk een rein dier. En 
de ezel onrein. En zo staan die twee 
symbool voor alle mensen: rein en 
onrein, jood en niet-jood, gelovigen 
en heidenen. Ín die os en die ezel 
is hier de hele wereld getuige van 
een wonderlijk gebeuren. Iets van 
God wordt nabij en zichtbaar in dit 
joodse jongetje dat geboren wordt, 
en wordt het goede nieuws voor alle 
volkeren. Ook, of misschien wel juist, 
voor het schorriemorrie. 

O ja, toen die ezel eenmaal samen 
met de os in het kerstverhaal was 
terechtgekomen, is hij er niet meer 
uit weggegaan. Op schilderijen over 
de vlucht naar Egypte zit Maria vaak 
op een ezeltje, bijvoorbeeld in etsen 
van iemand als Rembrandt. Mattheüs, 
die over de vlucht vertelt, rept niet 
over een ezel. Maar omdat de ezel 
van Jesaja toch al de stal was bin-
nengelopen, lag het natuurlijk voor 
de hand om Maria op dat ezeltje 
te laten klimmen. Een vrouw op de 
vlucht die net gebaard heeft, laat je 
natuurlijk niet zo’n eind lopen, moet 
Rembrandt gedacht hebben. 

ds. Jacob Kikkert

Lieve mensen, broeders en zusters,

Als u deze krant leest, is het echt 
al december, de laatste maand van 
2022. 
Alsof het steeds sneller gaat; of… 
willen wij sneller?

Allereerst Masha Danki voor alle 
opgestuurde kopij. Immers: zonder 
kopij GEEN KRANT!!

- Het hoofdartikel is van de hand 
  van Ds. Jacob Kikkert. DankiBrasa 
  Domi! De Kerstsfeer is duidelijk te 
  “voelen.”
- Ook het artikel van het Kerstwandeltheater… Doet u ook mee? 
  Er zijn nog vele handen nodig. Denk aan uw bijdrage…
- 24 december: Welkom in de Kerstnachtdienst op het Fortplein.
- Domi’s, organisten, pianisten, Hopi Forsa in december!
- Let u op de Gezamenlijke Diensten; in welke kerk? De aanvangstijd?”

Gezegende Feestdagen! BON PASKU! Gezegend Kerstfeest en BON AÑA! 
Gelukkig Nieuwjaar!
Kuida Kurpa ku Covid i den Trafiko!
Voorzichtig met Covid en in het Verkeer!

  BrasaBrasa Blessings
  Jet Baank.
   

Meditatie: Hoe het schorriemorrie 
de kerststal is binnen gewandeld

Ds. Jacob H. Kikkert

Meditatie: Hoe het schorriemorrie 
de kerststal is binnen gewandeld

Ds. Jacob H. Kikkert

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

Elke zondag in december - Collecte voedselpakketten

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   
25 januari 2023, 
11.59 a.m. 

Verschijningsdatum: 
Zondag 5 februari 2023
Dan verschijnt de editie van 
februari 2023.



 Radio Semiya  98.5 FM 

 Christelijk radiostation elke zaterdag 13.30 - 14.00 uur
 www.radiosemiya.org 
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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 advertentie te 
plaatsen. Een goede gelegenheid om uw diensten en/of producten aan een 
breed publiek op Curaçao en in Nederland onder de aandacht te brengen. 
De prijs is laag: t/m 15 woorden is gratis, t/m 50 woorden is NAf 15,00 per 
maand.  Interesse? Neemt u dan contact op met de redactie.     
Email: vpgnews@gmail.com 

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 
December 2022
4 dec. Holy Communion Service – Rev. K. Kross
11dec. Praise & Worship Service– Rev. K. Kross
18 dec. Youth Praise & Worship Service–Youth & 
 Children – Rev. Kenneth Kross
             (5.30 p.m. Candlelight Service– Women’s 
 Group)
24 dec. 11.00 p.m. Christmas Eve Worship Service 
 at Fortplein
25 dec. 7.00 a.m. Christmas Morning Service – 
 Rev. Kenneth Kross
31 dec. 7:00 p.m. Watch Night Joint Service 
 Ebenezer & Fort Church–
 Ds. Kenneth Kross & Ds. Jacob Kikkert

January 2023
1 jan. New Year, Renewal of the Covenant & 
 Holy Communion Service - Rev. K. Kross
8 jan. Praise & Worship Service– Rev. K. Kross
15 jan.  Youth & Young Adults Service – 
 Rev. K. Kross
22 jan. Praise & Worship Service– Rev. K. Kross
29 jan. Bible Study & Prayer Service– Rev. K. Kross

Februari 2023
5 feb. Holy Communion Service – Rev. K. Kross

 Fortkerk 
 Fort Amsterdam 
December 2022
4 dec. Ds. J. Kikkert
11 dec.  Luuk v.d. Wolde
18 dec. Ds. J. Kikkert
24 dec. Ds. J. Kikkert
25 dec. Ds. J. Kikkert
31 dec.  Gezamelijke dienst in de Ebenezer Church- 
 7:00 pm - Ds. J. Kikkert & Ds. K.Kross

Januari 2023
1 jan.  Gezamelijke dienst in de Fortkerk - 10:30 am
 Ds. J. Kikkert & Ds, J. Kraaijeveld
8 jan. Ds. J. Kikkert
15 jan.  Ds. J. Kikkert
22 jan. Ds. K. Kross
29 jan. Ds. J. Kikkert

Februari 2023
5 februari Ds. J. Kikkert

 Emmakerk 
 Schottegatweg Noord 67
December 2022
4 dec. Ds, J. Kraaijeveld
11 dec.  Ds, J. Kraaijeveld
18 dec. Ds, J. Kraaijeveld
24 dec. Ds, J. Kraaijeveld
25 dec. Ds, J. Kraaijeveld
31 dec.  Ds, J. Kraaijeveld

Januari 2023
1 jan.  Gezamelijke dienst in de Fortkerk - 10:30 am
 Ds. J. Kikkert & Ds, J. Kraaijeveld
8 jan. onbekend
15 jan.  Ds, J. Kraaijeveld
22 jan. Ds, J. Kraaijeveld
29 jan. Ds, J. Kraaijeveld

Februari 2023
5 feb. Ds, J. Kraaijeveld

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? 

December 2022  
 
03/12 Ds. Jacob Kikkert   
10/12 Rev. Kenneth Kross
17/12 Bro. D’Arcy Lopes
24/12 Ds. Jacob Kikkert   
31/12 Rev. Kenneth Kross

January 2023   
07/01 Bro. D’Arcy Lopes

14/01 Ds. Jacob Kikkert   
21/01 Rev. Kenneth Kross
28/01 Bro. D’Arcy Lopes

 February 2023  
 
 04/02 Ds. Jacob Kikkert 

 Wijzigingen voorbehouden.
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En voor een deel klopt dat. We kun-
nen ontzettend veel. Maar al die 
ontwikkeling, alles wat wij kunnen – 
het is een toren van Babel geworden. 
Een bewijs van onze grootsheid. Onze 
prestaties reiken tot in de hemel. 
En we kijken ernaar en we kloppen 
onszelf op de borst.

We kijken naar elk probleem, naar 
elke crisis met een maakbaarheids- 
blik. Hoe kunnen we dit oplossen. 
Hoe kunnen we compensatie eisen. 
Wat kunnen we maken, hoe gaan we 
dat aanpakken. En natuurlijk, we kun-
nen heel wat. Maar het besef dat het 
leven ten diepste niet maakbaar is – 
dat wil er niet in. Dat kunnen we niet 
accepteren. Dat dingen vaak niet zo 
gaan en zijn gegaan als wij willen, en 
dat dat dan niet te ‘fixen’ is, dat horen 
we liever niet. Terwijl dat de realiteit 
is van een leven op deze aarde.

Daarom is het goed om elk jaar 
weer Kerst te vieren. De aanloop 
naar kerst en de kersttijd zelf is een 
tijd waarin ik mijzelf veel vragen stel 
en eigenlijk zit in elke vraag ook al 
een oordeel. Wie zich die vragen 
stelt, kan dat bijvoorbeeld niet doen 
zonder daarbij de zorgen te betrek-
ken die je hebt over hoe het gaat met 
de wereld. Ontwikkelingen en prob-
lemen zo groot dat je jezelf nietig en 
machteloos weet. Het kan bijna niet 
anders dan dat je in dat licht je ei-
gen verrichtingen en de verantwoor-
delijkheid die je neemt, onvoldoende 
acht. De kersttijd is ook een tijd met 
de gebruikelijke vieringen, de diners 
in overdaad, met groepen vrienden 
en familie. Deze momenten en ook 
de vele feesten in de stad zorgen 
voor een contrast. Het zijn namelijk 
de momenten waarop je de naas-
tenliefde, de aandacht voor de an-
der, de waardering, de zachtheid en 
vriendelijkheid voor je geliefden tot 
uitdrukking brengt. Het zijn lichte 
momenten waarop je probeert je 
naasten een warme plek te bieden 
en toenadering te zoeken. Welbeha-
gen, heette dat vroeger. Kerstmis is 
een stralend kindje, blijde ouders, 
een vriendelijke os en een ezel, wat 
schaapjes erbij, zacht sterrenlicht. Op 
de achtergrond speelt een herder 
een liedje, zijn collega’s knielen vol 
ontzag, een engeltje prijst God. Even 
is alles goed. Ik heb dat kerststalletje 
altijd gezien als een verbeelding van 
vrede en harmonie.

‘Midden in de winternacht ging de 
hemel open’ zong ik vroeger op 
de zondagsschool, en klinken deze 
woorden onder de Caribische zon 
meer dan ooit juist als een metafoor: 
nooit eerder dan dit jaar zag ik zo 
scherp dat die kerststal weliswaar 
een moment van vrede is, maar dat 
het ook echt midden in de zogezegde  
winternacht gebeurt. Midden in het 
donker, de onzekerheid en de hard-
heid van het bestaan. Want alles om 
dat lieflijke tafereel heen is duisternis 
en chaos.

Ook Jozef en Maria maken een gekke 
tijd mee. Ze moeten op reis van hun 
regering. Ze krijgen hun eerste kind 
met z’n tweeën, in een stal, in een 
voederbak, zoals dat nu in de Nieuwe 
Bijbelvertaling heet. Zonder vroed-
vrouw, zonder familie of vrienden, er 
zijn zelfs geen buren die zich even om 
hen bekommeren. Er zijn alleen wat 
dieren bij en wat ongure types, die 
normaal onder de blote hemel sla-
pen. En later nog wat vreemdelingen 
uit een ver land, met vreemde ideeën, 
over wat sterren vertellen. En daarna 
moeten ze vluchten, omdat het leven 
van hun kind bedreigd wordt door 
een wrede heerser, die zelfs bereid is 
zijn leger in te zetten om kinderen 
te vermoorden,  om zo zijn macht te 
beschermen. En midden in die nacht 
van angst gaat de hemel open, zegt 
het kerstverhaal. Zo komt God ter 
wereld. Als een moment van diepe 
vrede, zeker, als teken van hoop, maar 
wel midden in de chaos.

Het gaat niet over toen, lang geleden, 
het gaat over altijd en dus ook over 
nu. En het gaat niet over één klein 
joods gezin toen, maar over àlle 
mensen. Kerstmis gaat over jou en 
mij, over hier en nu. Over wat er in 
jou en tussen ons kan gebeuren. Niet 
als alles netjes op orde is, maar mid-
den in ons rommelige, schurende en 
soms chaotische bestaan.

Dat is de boodschap die het evange-
lie ons voorhoudt. Maar hoe kunnen 
we er nou voor zorgen dat dit waar 
wordt? Dat het meer is dan een mo-
ment van welbehagen, van zoetsap-
pigheid en cocooning tijdens een kerst- 
viering, dat daarna weer vervliegt? 
Niet vreemd overigens, want als je 
het tot je door laat dringen is het 
veel te groot en veel te ongelofelijk: 
zou het echt zo zijn dat de eeuwige, 

Vervolg blz 1: Kerst: feest van compassie en kwetsbaarheid in turbulente tijden

levende, wordende God geboren wil 
worden in jou en mij en tussen ons? 
Hoe dan? Ik denk dat we daar soms 
nauwelijks een voorstelling van heb-
ben. Denk en voel maar met me mee, 
terwijl ik er woorden voor zoek.

Allereerst, let op waar je naar kijkt. 
Misschien kijk je, op zoek naar licht, 
vooral naar alles wat rijk en mooi 
en succesvol en machtig lijkt. Want 
dat doen we al te gemakkelijk. Maar 
heel de Bijbel zegt voortdurend: kijk 
vooral naar de rand, naar het gewonde, 
verstotene, vreemde, kwetsbare, om 
je heen én in jou. Daar gebeurt het. 
Kijk goed! Je komt het op het spoor 
in Lucas 2. ‘Maria wikkelde het kind in 
een doek, en legde hem in een voer-
bak voor de dieren’ (Lucas 2:7). Een 
baby in een voerbak? Beter iets dan 
niets, denk je misschien. Maar het is 
niet normaal. Het is geen plek voor 
een baby. 
Nu niet, toen niet en nooit niet. Het 
laat zien dat er iets mis is: deuren 
bleven gesloten voor dit eenvou- 
dige reisgezelschap. Een slaapplaats 
vonden ze niet. Dan maar die voer-
bak. Wij hebben het een beetje ge-
maskeerd, met het woord ‘kribbe’. 
Ja, vijfhonderd jaar geleden klonk 
dat goed, toen kribbe nog precies 
betekende wat het hier zou moeten 
betekenen: voerbak. Maar het woord 
heeft door de tijd heen een andere 
betekenis gekregen, een romantische 
kerstbetekenis. De kribbe is de plek 
waar het kind hoort te liggen, vol-
gens het verhaal. Kijk maar naar de 
plaatjes, luister naar de liedjes. Het 
kind hoort in de kribbe. Niet dus. Een 
baby hoort niet in een voerbak. Wat 
hier gebeurt is niet gewoon. Je kunt 
het niet zien als normaal. Anders ont-
gaan je die arme sloebers die op zoek 
zijn naar onderdak, terwijl ze hoog-
zwanger zijn van Nieuw Leven.

Op de tweede plaats: kijk goed hoe 
God tevoorschijn komt. Kerstmis 
zegt dat God niet komt in de gedaante 
van een superheld met superkracht-
en, die alles oplost in een spannend 
gevecht met de slechterik. Dat ver-
haal kennen we te goed, alsof het 
een blockbuster uit de bioscoop is. 
Sommige christenen praten zo over 
Jezus Christus: hij heeft heldhaftig het 
grote gevecht gewonnen. Halleluja, 
Hij triomfeert en regeert over hemel 
en aarde. Maar dàt zegt het kerstver-
haal juist niet! Dat vertelt juist dat 

het Grote, Onbegrijpelijke, Eeuwige 
ter wereld komt in de gedaante van 
een weerloos en onschuldig kind. Dat 
is ook een kracht. Een superkracht 
zelfs. Maar dan anders. Later in het 
evangelieverhaal zal Hij niet op een 
paard, symbool van de machtigen 
der aarde, maar op een dienstba-
re ezel Jeruzalem binnenrijden. Zijn 
martelaarsdood, als slachtoffer van 
religieuze en wereldlijke machten, is 
teken van opperste kwetsbaarheid.

Er zijn veel overeenkomsten tussen 
hoe het toen ging en wat we van-
daag meemaken. Wat groot is wordt 
aanbeden, wat klein is wordt ver-
drukt en vertrapt. Grootspraak trekt 
de aandacht, bluf geldt als kracht. 
Maar kerst is hét moment om al 
die dingen niet normaal te vinden. 
Kerst eert het kleine, het kwetsbare. 
Het kwetsbare in deze wereld en in 
onszelf. Dat verdient het om op een 
voetstuk te staan.Kerst is het feest 
van de compassie met het kwetsbare 
in ons en onder ons. Uitgerekend dit 
weerloze vluchtelingkind zal volgens 
de Bijbelse verhalen het licht in deze 
wereld brengen. Een nieuw begin. 
Vrede op aarde. De nataliteit, het 
geboren worden, als de mogelijkheid 
van een nieuw begin. Dat zegt de 
geboorte van dit kind mij. En dat dit 
kind niet weerbaar is en aangewezen 
is op onze solidariteit. Het appelleert 
aan ons vermogen om voor elkaar te 
zorgen. Het wijst ons erop dat we op 
elkaar aangewezen zijn in het leven, 
we zijn relationele wezens. Daarom 
is de boodschap van kerst niet al-
leen maar voor christenen belangrijk, 
maar ook voor een geseculariseerde 
samenleving die sterk individualis-
tisch is geworden, christenen inclu-
is. Kerst is een kans om stil te staan 
bij de waarden, die we hoog willen 
houden in onze samenleving, en die 
niet de sterksten onder ons moeten 
beschermen maar juist de meest 
kwetsbaren onder ons. En het gaat 
bij dit feest van de geboorte niet 
alleen om dit individuele kind, maar 
om alle kinderen die vandaag op de 
vlucht zijn met hun ouders en die aan 
onze deuren kloppen op zoek naar 
dat licht en die compassie. Kerst is 
het feest van de compassie met het 
kwetsbare in ons, en onder ons.

ds. Jacob Kikkert
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Ebenezer Community News and Church Activities
Submitted by Rev. Kenneth Kross

PRAISE AND WORSHIP 
SERVICE
The Praise and Worship Service for our 
Friends and Neighbors was held on Sun-
day, October 23. 
Sister. Maghalie v.d. Bunt - George deli- 
vered the message entitled “From Rock 
Bottom to Rock Solid” The service was 
very well attended. We were delighted 
with two songs from group 7 of the Mar-
nix school. The service ended with the 
performance of our brother Valdemir Vale-
rius who sang the song “The Goodness 
of God”.
Rev. Leander Warren and Sis. Audrey War-
ren were on vacation in Curaçao. They 
were warmly welcomed by the Ebenezer 
Church Family whom they had served for 
13 years, from 2006 till 2019. The Ebenezer 
Men’s Fellowship invited them for a special 
informative meeting and social gathering, 
during which the EMF presented a report 
on its activities over the past 2 years. The 
EMF board agreed to make Rev. Warren 
honorary member of the EMF. After the 
meeting, the couple was invited to enjoy 
dinner at Scampi’s. 

The Warren’s were welcomed on Friday October 28th 
at the High Tea event Victoria Club.  The Warrens were 
also warmly welcomed in the service on Sunday, Octo-
ber 30th, 2022. 

The Board thanked the couple for their commitment 
to Ebenezer Church during so many years. Rev. Warren, 
who had made an important contribution to the Jubilee 
Booklet of the Ebenezer Church, could finally receive 
this booklet himself. It was handed to him by the Chair of 
the Board, Sister Ludmilla Sampson. Sister Audrey Warren 
was also the special guest at the Ebenezer Women’s 
Group meeting. 

Children from the Marnix School singing at Ebenezer Church Nov. 23rd 2022, Worship Service.

High tea event at the Victoria Club October 28th Sisters in Christ after High Tea

The Warren couple had a short but very pleasant 
vacation in Curacao, and we hope to see them soon 
again.

PULPIT EXCHANGE 
At the Reformation service on October 30 Rev. 
Damien Hughes, superintendent of the Methodist 
Church brought an inspiring message entitled “The 
Reformation Continues”. 
We thank Rev. Damien Hughes for his inspiring mes-
sage and hope to have him soon again in our service. 
As part of the pulpit exchange between our church-
es, Rev. Kenneth Kross will preach at the Methodist 
Church on November 27th. 

NOVEMBER  CHURCH SERVICES 

Sunday November 6th Holy Communion Service - 
Rev. Kenneth Kross
Theme: Awake and Aware or Asleep?

Sunday November 13th Worship Service - Women’s 
Group 58th Birthday - Ds. Kenneth Kross
Theme: Give to God the things that are God’s

Sunday November 20th Harvest Thanksgiving Worship 
Service - Rev. Kenneth Kross
Theme: E Kosecha ta Mashá Grandi.
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58TH ANNIVERSARY EBENEZER 
WOMENS’ GROUP (1964 - 2022)

During the Service on Sunday November 13th, the 
Ebenezer Women’s Group commemorated their 
58th anniversary. During the service the following 
report was read:
Take Thou Our Hearts
Take Thou our heart, and let them be
Forever closed to all but Thee
Thy willing servants, let us wear
The seal of Love forever there.
How blessed are they who still abide,
Close sheltered in Thy loving side;
Who life and strength from Thee receive
And with Thee move, and in Thee live.

1964 - 2022: 
58 years EBENEZER WOMENS’ GROUP
Another opportunity has been given to us to give 
Thanks to God for those who founded this Group, 
and for His Guidance and many Blessing through the 
years. Remembering the many members who have 
gone to rest, we give thanks for the privileged of 
having known them and for all their labor in Gods’ 
vineyard. 
Usually referred to as the Backbone of the Church, 
the Women’s Group has always been a Multifunc-
tional essential part of the Ebenezer Church. 

Rev. Warren addresses the congregation

Meeting of the Men’s Fellowship with Rev. and sister Warren

The Ebenezer Women’s Group

continued on page 12

Rev. Kross, Rev. Hughes and Rev. Warren 
after the Service Sunday October 30th. 

This could only be achieved by “all hands being 
on deck” (willing to help) in every function/ac-
tivity that had to be taken care of. Through the 
years and these tasks, her backbone now needs 
strengthening, reason why the request for some 
younger backs to help bear the load.
Some of the activities/responsibilities carried 
out by the Ebenezer Women’s group:
• Assist in fundraising projects for the Church, 
  such as Food sale, yard sale (July 2nd) Fish fry;
• Fundraising for the Group: Treasure Tree 
  Program, Concerts
• Activities: we visit the sick and shut inns, we 
  enjoy an outing (Ladies night out) or when 
  invited to go along with the Men’s Fellowship 
  to some social event. 

In the last years we have taken on the responsibility 
of giving a helping hand with the social situation 
on the Island. Here we should mention that this is 
only achieved through a yearly donation which we 
receive from the Men’s Fellowship, which is des-
tined to be used on some project. This has helped 
us for the past years to purchase yearly uniforms 
and other needed items for a certain number of 
children at a different schools. From this donation 
we also try to help organizations, anyone in a social 
economic bind. (Purchase a stove, mattress, or 
other needed items to help someone along.) 

We say a hearty Thank you to the Men’s Fellowship 
and may God Bless them and continue to provide 
for them also. Due to the Covid 19 situation we 
have not been active for the last 2 years, but by 
God’s grace we have started again and are back 
on track and continue to encourage other ladies 
to come along with us. Each one has a talent given 
by God. Let us not have to answer to the question 
“what did you do with the talent I gave you”! 

Let’s continue in the Lords’ service so we can 
receive the reward He has for us. 

      Conquerors 
      We never need be vanquished 
      We never need give in 
      Though waging war with Satan 

And compassed around by sin 
Temptations will beset us 
Allurement oft assail 
But in the name Of Jesus 
We shall, we must prevail 

Ebenezer Women’s Group: 
Congratulation and God Bless
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Wijknieuws Fortkerk
ds. Jacob Kikkert

Vanuit de pastorie

Afgelopen periode mochten we twee 
gastvoorgangers verwelkomen, dhr. 
Wietse Ekker, en ook de vlootpre-
dikant ds. Jan Peter van Bruggen. 
De laatste is een vertrouwde aan-
wezigheid als gastvoorganger in ons 
midden. Dat geldt natuurlijk ook voor 
dhr. Luuk van der Wolde  die op 13 
november voorging. Ds. Jacob Kikkert 
was die zondag de gastvoorganger in 
de Emmakerk. 

Op Eeuwigheidszondag hebben we het 
kerkelijk jaar afgesloten met een dienst 
die in het teken stond van gedenken. 
We noemden de namen van hen die niet 
meer in ons midden zijn hardop en in 
ons hart in het licht van de Eeuwige. Dat 
licht werd symbolisch zichtbaar ge-
maakt in het aansteken van een lichtje 
aan de Paaskaars voor een ieder die we 
wilden gedenken. Hun namen klinken 
en zo blijven zij met ons verbonden en 
wij met hen. Nadat alle namen waren 
genoemd, was er gelegenheid om een 
lichtje aan te steken voor mensen die 
al langere tijd gemist worden. Vrijwel 
iedereen maakte daar gebruik van. In-
drukwekkend om de lange rij te zien 
en weer te realiseren dat iedereen 
leeft met gemis van één of meerdere 
geliefden. Mooi dat hun namen worden 
genoemd, hardop of in stilte. Zij worden 
niet vergeten. Maakt het het sterven 
van geliefden minder erg? Nee, dat ze-
ker niet. Maar het maakt wel duidelijk 
dat overledenen ons maar al te vaak 
iets meegeven om verder te kunnen. 
Hun wijsheid, hun deskundigheid, hun 
visioen. De moeite waard om langer 
mee te gaan dan dat ene mensenleven. 
Aan ons die achterblijven de opdracht 
om niet bij de pakken te blijven neer-

zitten, maar om op te staan en het aan 
ons toevertrouwde gedachtegoed te 
koesteren en niet voor onszelf te be-
waren. En we nemen de plaats in van 
hen die ons zijn voorgegaan op weg 
naar het Beloofde Land. Het was een 
mooie viering, als ik dat woord hier 
mag gebruiken, want de gevoelens 
zijn immers dubbel. Er is dankbaar-
heid voor het leven van de overleden 
dierbaren en tegelijk gemis. Voor som-
migen was er misschien nog maar kort 
geleden een definitief afscheid. Voor an-
deren al langer geleden. Hoe het ook 
zij, voor iedereen heeft deze dienst een 
extra dimensie en de positieve reacties 
na afloop doen mij goed, want dit is wat 
we als geloofsgemeenschap nastreven: 
op troostrijke wijze geestelijk onder-
dak bieden aan mensen op de kruis-
punten van hun leven. 

Inmiddels is Advent begonnen als aan-
loop naar Kerstmis. Het is een tijd 
van verwachting, inkeer, hoop en ver-
langen. Advent is dromen dat Jezus 
zal komen, dromen van vrede voor 

mensen van heden.  Mogelijk is het de 
oudste droom van de mensheid. Ieder 
van ons, waar ook ter wereld, hoopt 
op een veilig en vredig bestaan en ziet 
uit naar betere tijden. We horen haar 
terug in de gezangen van de advent in 
de kerk. En we herkennen haar in het 
groeiend aantal brandende kaarsen op 
de adventskrans. Alles drukt uit dat we 
op weg zijn, van duisternis naar Licht. 
Zodat we straks uit overtuiging kun-
nen zingen ku Dios ke “Nu sijt welle-
come, Jesu, lieve Heer.” 

Om het licht te zien moeten we vaak 
heel goed kijken. Het is maar een kind 
dat op Kerstmis geboren wordt, in 
een stal in een uithoek van het grote 
Romeinse rijk. Je moet goed zoeken 
om dat licht te vinden, zoals die wijzen 
uit het oosten die geleid werden door 
een ster en op weg gingen. Onze ster 
bestaat uit de woorden van God en 
de goede, mooie waarden en over- 
tuigingen van ons hart, waardoor 
wij ons laten leiden. Die brengen ons 
verder en helpen ons om dat ware 
licht te vinden en te aanvaarden dat op 
Kerstmis is geboren. U allen wordt een 
mooie en gezegende (familie) maand 
december gewenst. Zowel thuis als 
ook in de Fortkerk. Dit alles in het 
besef dat velen van onze gemeente, 
van vrijwilligers tot organisten en tot 
kosters, etc hierbij in organiserende zin 
zijn betrokken. Dank voor uw onvol-
prezen inzet, dank voor uw vele werk 
voor, en in de Fortkerk. Dat het werk 
gezegend mag zijn en licht, optimisme 
en blijdschap mag geven op het kerke-
lijk erf. “Elke goede gave, elk geschenk 
komt van boven, van de Vader van de 
Hemellichten; bij hem is nooit enige 
verandering of verduistering waar te 
nemen.” 
Met deze woorden uit Jacobus 1, vers 
17 is de decembermaand in het bij-
zonder, maar goed beschouwd het jaar 
komende jaar 2023 in een enkele zin 
voor ons allen te duiden. Gezegende 
kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
Het ga u allen goed.

Kindernevendiensten

We proberen samen gemeente te zijn, 
met jong en en niet meer zo jong. Op 
welke manier kunnen we kinderen bin-
nen onze gemeente een warme plek 
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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

geven? Hoe geven we het geloof door? 
– een opdracht die we, zo voelen we 
dat, hebben. Hoe kunnen we kinderen 
en hun ouders (beter) bereiken? 
Ondanks dat de kring van kinderen 
voor de Kindernevendienst soms maar 
klein is, vinden we het belangrijk om 
dit te blijven aanbieden. De frequentie 
van de Kindernevendienst is ééns in 
de twee weken. Om te weten welke 
zondag Kindernevendienst is, is er een 
Whats-App groep voor ouders in het 
leven geroepen. Maar ook wordt het 
op onze Facebook @Fortkerk pagina 
aangekondigd. De kleintjes maken ons 
compleet. Wat mooi als ze zich thuis 
voelen! Maar hoe zorg je daarvoor?
Dus bij deze een oproep. Wil je 
meepraten of heb jij goede ideeën 
over hoe we het gesprek met de jonge 
mensen van onze kerk kunnen voeren? 
Of wil je aansluiten, maar heb ik jou 
nog niet gesproken? 

Bijeenkomsten

De Tamarijnbijeenkomsten zijn zoals 
gebruikelijk op de eerste dinsdag van 
de maand. De afgelopen keer viel het 
helaas letterlijk in het water. Door de 
overvloedige regenval was het niet ver- 
antwoord om de weg op te gaan en 
werd de bijeenkomst voor november 
afgelast. We kijken op het moment van 
dit schrijven uit naar de bijeenkomst 
van december en in het nieuwe jaar, ijs 
en weder dienende ;-). U weet, de Ta- 
marijnbijeenkomsten zijn toegankelijk 
voor een ieder die de gezelligheid van 
ontmoeting en het samen koffiedrink-
en zoekt. Ook als u voor het eerst wilt 
komen, bent u van harte welkom. En 
een ieder kan natuurlijk ook zijn buur-
vrouw, achterneef of tante meenemen. 
Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. 
Bon bini!

‘Bijbel, Pizza’s en Cola’

Voor de bijeenkomsten voor de jonge- 
ren van ‘Bijbel, Pizza’s en Cola’ zijn 
zo’n tiental jonge mensen benaderd. 
De begeleiding is steeds in handen 
van Farida en ‘domi’ Jacob.

Middagpauzediensten 

Komt u ook een keer? In de middag-
pauze-gebedsdiensten op de eerste 
en derde woensdag van de maand 
gaan pastores en predikanten uit de 
diverse bij de Raad van Kerken aan-
gesloten kerken voor. 
Het is een bescheiden manier om 
als gezamenlijke kerken aandacht te 
vragen voor- en aanwezig te zijn in de 
samenleving. De middagpauzediensten 
als moment van bezinning, gebed en 
ontmoeting is toch niet alleen maar 
iets van de dominee, maar van de ge-
hele gemeente? Of zie ik dat verkeerd, 
lieve fortkerkmensen? Van een kerk 
word je blij, als het goed is. Een kerk 
voedt je geloof. Daar kom je om te bid-
den en te werken. Daar draait het om. 
Om 12.30 uur, en een ieder is welkom. 

We leven mee…

Als wijkgemeente proberen we onder-
ling contact te houden als het gaat om 
lief en leed door aandacht te geven aan 
mensen die dat nodig hebben. 
Veelal gebeurt dit door gemeenteleden 
onderling. Op andere momenten 
gebeurt dit door de predikant in geval 
van ziekenhuisopname, ziekte of per-
soonlijke pastorale nood. Wees niet 
beschroomd om zèlf ook even contact 
op te nemen! Ik stel dat zeer op prijs. 
We denken aan al die gemeenteleden 
die thuis met ons mee leven en bidden. 
Kerkgang is vaak niet meer mogelijk. 
Ouderdom en lichamelijke klachten 
verhinderen dit. Psalm 71 schrijft over 
de ouder wordende mens. “Ja, ook nu 
de ouderdom en grijsheid gekomen is 
– verlaat mij niet, o God”. De dichter 
vervolgt met: “Mijn lippen zullen vro- 
lijk zingen, wanneer ik psalmen voor U 
zal zingen, mijn ziel die U verlost hebt”. 
Dat vertrouwen bidden we u toe.
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 
moeilijke tijden nabij blijft. 

ds. Jacob Kikkert

Kerstnachtdienst
Er zal als vanouds op 24 december weer een Kerstnachtdienst zijn op het 
Fortplein van 23:00-24:00 uur. Wanneer alles donker is maakt het kleinste 
licht het grootste verschil. Meer dan alle kerstlichtjes bij elkaar straalt het 
licht van Gods liefde in de geboorte van Jezus. Muziek, gebed en samenzang 
van bekende kerstliederen en de muzikale bijdrage van het koor Popcorn 
vormen de basis voor een bijzondere en sfeervolle kerstviering op het Fort-
plein. Uw aanwezigheid maakt het compleet. Vanaf 22:00 bent u welkom. 
Schroom niet om vrienden en kennissen uit te nodigen voor deze viering. 
Iedereen is welkom!

Dienst bij de jaarwisseling.
De dienst op 31 december zal zoals voorgaande jaren, in de Ebenezerkerk 
plaatsvinden, om 19:00 uur. Voorgangers zijn ds. Kenneth Kross en ds. Jacob 
Kikkert.

Nieuwjaarsdienst
De eerste dienst van het nieuwe jaar valt op zondag 1 januari. Vandaar dat 
we een uur later beginnen, om 10:30. Het is een gezamenlijke dienst van de 
Wijkgemeente Emmakerk en de wijkgemeente Fortkerk. De dienst zal in de 
Fortkerk plaatsvinden. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar alle goeds en 
veel zegen te wensen. En brengen we een toast uit op het nieuwe jaar.  Voor-
gangers zijn ds. Jan Kraaijeveld en ds. Jacob Kikkert.
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Nieuws vanuit de Emmakerk
Lies Crezee-Kwidama  Scriba Emmakerk

Upgraden van de 
Emmakerk

Bij deze bieden wij onze excuses 
aan dat we lang niets van ons heb-
ben laten horen. Maar de Emmakerk 
staat niet stil. Zoals velen van jullie 
al weten is de Emmakerk bezig met 
het proces tot het aanstellen van een 
nieuwe predikant. 

Terwijl de beroepingscommissie hier- 
mee bezig is, is de kerkenraad van 
de Emmakerk druk bezig met het 

upgreaden van de kerk (in en ron-
dom). 
Na een inventarisatie van wat er alle-
maal moet gebeuren, zijn we begon-
nen met een grote schoonmaakbeurt 
van de tuin. Er zijn onder andere 
nieuwe plantjes bijgekomen en nieu-
we lampen geplaatst. Ook binnen 
zijn de werkzaamheden in volle gang. 
De zolder is opgeruimd en kan weer 
gebruikt worden. We zijn nog lang 
niet klaar dus vragen wij jouw begrip 
mocht je bij bezoek aan de kerk last 
hiervan ondervinden.

Naast de fysieke aanpassingen zien 
we ook een groei in de gemeente. 
Wij krijgen naast de vaste kern ge-
meenteleden, regelmatig bezoek van 
nieuwe gasten. Mensen die de Emma 
een paar keer hebben bezocht en 
vaste bezoekers zijn geworden. Ook 
zien we een groei in het aantal kin-
deren die de kindernevendiensten 
bijwonen. 

De kinderen van de kinderneven- 
dienst zijn trouwens druk bezig met 
de voorbereidingen van een bijzon-

dere dienst in de Emmakerk, waar- 
bij kerst met de kinderen wordt 
gevierd. Dus reserveer zondag 18 
december 2022 van 6 p.m. tot 8 p.m. 
in alle agenda’s. Jullie zijn allen van 
harte welkom om de uitvoering van 
de vele talenten van de kinderen te 
bewonderen. We zijn blij en danken 
God voor deze mooie ontwikke-lingen. 
Ben je ook een lid of gast van onze 
gemeente en ben je al lang niet naar 
de Emma geweest, je bent weer van 
harte welkom. 
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Gedag en welkom 
Zondag 27 november 2022 was de laatste dienst van ds. Ben Hengeveld. De 
Emmakerk wil ds. Hengeveld van harte bedanken voor de goede samenwer- 
king, de inspirerende preken en de leerzame gesprekken tijdens onze Bijbel- 
studie/gebedsgroep “Kerk op Woensdag”. 

Met het vertrek van ds. Hengeveld, verwelkomen we ds. Jan Pieter Kraaije-
veld. Ingaande 4 december 2022 zal hij voor gaan in de Emmakerk. Naast het 
verzorgen van de geestelijke behoeften van de gemeente zal hij ook “Kerk op 
Woensdag” begeleiden.

Beste leden van de Verenigde Protestantse Gemeente van Curacao, 
Na ongeveer 6 maanden die ik hier onder jullie heb mogen werken 
en vertoeven, is het nu tijd om terug te gaan naar Nederland. 
Na bijna 40 jaar mocht ik de Emmakerk weer als gemeentepredikant 
dienen. De cirkel is bijna rond, kun je zeggen. Een heel verleden met 
jullie opgebouwd ook. Iemand noemde me bij mijn erenaam die ik 
kreeg: Je bent een Yu Korsow, zei hij. En daar ben ik best trots op!
Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe. En wie weet, zien we 
elkaar spoedig terug.
  Met meeste groeten, uw Ben Hengeveld

KERSTVIERING
MET DE KINDEREN
VAN DE
EMMAKERK

18 December 2022
van 6 tot 8 pm
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On November 23, 1937, the 
Ebenezer Church was incorpo-
rated in the United Protestant 
Church (VPG). Ten years ago, 
when we commemorated the 
75th anniversary of our member-
ship, Rev. Leander Warren wrote 
an article on the history of the 
Ebenezer Church which was pub-
lished in the Jubilee Booklet.

A Brief History of Ebenezer 
United Protestant Church:
Rev. L. Warren, May 2012    

The Ebenezer Church conve-
niently and strategically located 
at the corner of Oranjestraat and 
Velpstraat, was started in 1929 
through the pioneering work 
of Obediah (Obed) Anthony, its 
founder Pastor, a Methodist Local 
Preacher from the English island 
of Dominica. Mr. Anthony came to 
Curacao like many others from 
the English-speaking Caribbean 
in those days seeking for employ-
ment. 
He found work at the oil refin-
ery then known as the Curaçaose 
Petroleum Industrie Maatschappij 
and while there became aware of 
the need of the English-speaking 

Ebenezer Church 85 years member of the United Protestant Church
submitted by Rev. Kenneth Kross

migrant workers for spiritual nur-
ture and guidance. This led him to 
engage in an itinerant preaching 
ministry through which he was 
able to provide the spiritual nur-
ture, give guidance and support 
for those in need of such. This can 
be said to be the foundation work 
of what in the course of the ensu-
ing years became Ebenezer. There 
was some setback, however, when 
Mr. Anthony returned to Domini-
ca after spending almost the en-
tire year of 1929 in Curacao.
Through rather a fortuitous cir-

cumstance that occurred in St. 
Kitts, Mr. Anthony was enabled to 
return to Curacao which he did 
in 1930, leaving his family behind 
having had to make quite an ago-
nizing decision. Obed Anthony re-
turned to Curacao possessed by 
a vision to continue the work of 
establishing a Church that would 
address and minister to the needs 
of the English-speaking migrant 
workers. Mr. Anthony began hol-
ding prayer meetings and worship 
services at his residents known 

then as “Daniel’s Bar,” as well as 
in the open air, under trees and 
anywhere that an audience could 
be found. 
Resources were very scarce, and 
Mr. Anthony found the task ex-
tremely exacting. 
Recognizing that the majority of 
those at his meetings and services 
were of the Methodist tradition, 
he appealed to the Leeward Is-
land District for help, but this 
unfortunately did not materialize 
due to the economic austerity of 
the times. Disappointed but nev-
ertheless undeterred by this dis-
couraging setback, Mr. Anthony 
persevered with his mission and 
then found encouragement in 
the accommodation granted by 
the United Protestant Church to 
hold services in the Fortkerk for 
about six months. At the end of 
this accommodation, Mr. Anthony 
soldiered on valiantly with his mis-
sion continuing to hold meetings 
and services at his home and in 
the open air. 

It was during these tough years that 
Bible Study and Prayer Group and 
the Sunday School were started. 

...continued in next edition of VPG News

Continued from page 7 - Ebenezer news

Rev. Leander Warren receveived a certificate as an honorary member of the Ebenezer Men’s Fellowship from the hands of its president, Bro. Ralph James.
From left to right: Rev. K. Kross, sister H. Baank (godmother of the Ebenezer Men’s Fellowship), Bro.D. Martina, Bro. C. Williams, Bro. R. James, 

Rev. L. Warren, Bro. E. Hook, sister A. Warren, Bro. D. Nisbeth
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Kerstwandeltheater van de ‘Supporting Churches VPCO’ 
Nog enkele weken, dan is het zover. Voor het eerst in de geschiedenis van Curaçao zal op 16 
december 2022 een heus Kerstwandeltheater worden gehouden in Otrobanda en Punda.  

Het Kerstwandeltheater bestaat uit meerdere scènes, waarbij het publiek al wandelend de 
verschillende scènes bezoekt.  
De wandeling start om 18:00 uur (6 uur ’s avonds) bij Banco di Caribe aan de Roodeweg (O) en 
gaat via Breedestraat (O), Brionplein, Koningin Emmabrug (Pontjesbrug) naar het Fortplein in Fort 
Amsterdam, Punda. 
Onderweg wandelen jullie langs ongeveer 16 scènes die jullie meenemen in het verhaal over de 
geboorte van Jezus. De aankondiging door de engel Gabriël, de twijfel bij Maria, het bezoek van Maria 
aan Elizabeth, de genade van God, het bezoek aan Jozef, de reis naar Bethlehem en uiteindelijk de 
geboorte van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. 

Zoals jullie al in onze vorige kerkkranten hebt gelezen wordt dit evenement gedragen door de 
Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao (VPG), de Gereformeerde Kerk van Curaçao (GKC), 
de Iglesia Reformá Kòrsou (IRK) en de Methodist Church-Curaçao Circuit.   
De regisseur van dit theaterstuk is Roland (Ròi) Colastica.  

De voorbereidingen zijn volop in gang. De hoofdrolspelers oefenen nu drie keer per week.  
Verschillende enthousiastelingen hebben zich al opgegeven om mee te helpen. We hebben echter nog 
meer vrijwilligers nodig om van het Kerstwandeltheater een succes te maken. 

Zie hier de vacaturelijst (opgeven kan bij Jan en Farida):  
- Helpers bij het aankleden en aanbrengen van make-up (visagisten) 
- Stagemanagers 
- Helpers voor opbouw- afbouwwerkzaamheden 
- Beveiliging 
- Figuranten die in het theaterspel meelopen 
- Nazorg (Care) Team: Vrijwilligers die een van de talen papiaments, engels, nederlands e/o spaans 
spreken, om na afloop in gesprek te gaan met mensen die geraakt zijn door het Kerstwandeltheater 
of vragen hebben  
- Schoonmaakwerkzaamheden 
- Schrijvers voor de speciale KWT-editie  

Wij hebben ook jullie gebed nodig. Aan Gods hand gaan we veilig. Willen jullie meebidden dat we 
dicht bij God blijven? 

Als laatste danken wij jullie voor jullie bijdrage, die overgemaakt kan worden naar 
bankrekeningnummer: MCB 130858809 t.n.v. VPG Kerstnachtdienst, met de omschrijving 
‘Bijdrage Kerstwandeltheater’ en uw (bedrijfs)naam. 

Alvast hartelijk dank. 

Namens de commissie ‘Kerstwandeltheater’ van de Supporting Churches VPCO’,  
het kernteam: 
Jan Meertens (GKC) 524-8369 
Denise Schrader (VPG) 528-9530 
Farida Da Costa Gomez (VPG) 526-1566 

Nieuws van het Ministerie

In de maand juli hebben we dominee Ben Hengeveld 
mogen verwelkomen. Hij heeft de afgelopen maan-
den gediend als interim Predikant van de Emma- 
kerk. In het Ministerie hebben wij prettig met hem 
samengewerkt. 

Hij heeft in die korte tijd een goede bijdrage ge-
leverd aan onze vergaderingen, gezamenlijke dien-
sten en discussies. Eind november vertrekt onze 
gewaardeerde collega weer naar Nederland. 

Wij van het Ministerie, willen hem hartelijk dank-
en voor de bijzondere wijze waarop hij ons heeft 
bijgestaan. Onze dank gaat ook uit naar zijn lieve 
echtgenote. Wij wensen hem een goede terugreis 
toe en DV zien wij hem in 2023 weer terug.
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‘Want hij zal zijn als een boom, ge-
plant aan waterbeken, die zijn vrucht 
geeft op zijn tijd, waarvan het blad 
niet afvalt: al wat hij doet, zal goed 
gelukken.’
(Psalm1:3)

De Bijbel gebruikt beelden 
uit het dagelijks leven om 
ons te bemoedigen. Zoals in 
Psalm 1, waar het gaat over 
een boom die nooit te lijden 
heeft onder langdurige 
droogte. Deze boom is 
namelijk aan het water ge-
plant. Nooit heeft hij gebrek aan 
vocht en daarom is het zo`n 
gezonde boom. Hij kan tegen 
een stootje. Na een periode van 
droogte zijn de bladeren nog steeds 
fris en groen. Hij draagt vruchten, elk 
jaar opnieuw. De mens die dicht bij 
God leeft, wordt vergeleken met een 
boom die aan het water staat. Met 
God zal je de moeilijke tijden van het 
leven kunnen doorstaan. O ja, er zul-
len periodes van droogte zijn. Er kun-
nen stormen in je leven komen. Maar 
toch blijf je overeind. Je put immers 
voortdurend uit de Bron van het 

The world has become a victim of 
confusion regarding Baptism.
John the Baptist preached a Baptism 
of repentance for the remission of 
sins (Mark 1:4 + Luke 3:3).
Repentance means expressing sin-
cere regret/remorse about one’s 
wrongdoing or sins.
Consequently changing course 180 
degrees and leaving sin behind. It’s a 
change of mind & heart.
John the Baptist also said in Matt. 
3:11 – ‘I indeed baptize you with wa-
ter unto repentance, but He who is 
coming after me is mightier than I. He 
will baptize you with the Holy Spirit 
and Fire’.
The baptism of Jesus by John the Bap-
tist was to identify Him as the Son of 
God to John the Baptist as he was 
told (John 1:33-36).

The world is duped into discussing 
baptism by sprinkling, pouring or sub-
mission. This is NOT the issue.
Take a glass of water. If we take a sip, 
a mouthful or drink the whole glass, 
it is water we drink !

Infant baptism is also a futile discus-
sion. When does the infant repent ?  
Jesus said in Matt. 19 : 14 –
‘Let the little children come to Me 
and do not forbid them: for of such is 
the Kingdom of Heaven’.
He did NOT baptize them ! John 4 : 2 
reads – ‘ …. though Jesus Himself did 
NOT baptize, but His disciples’.

There are also denominations that 
do not accept the baptism of another 
denomination, as if it is the denomi-
nation that baptizes and one does it 
correctly and the other doesn’t.
Because we get bogged down into 
futile discussions, we are blinded and 
cannot even read scripture.

In John 3 : 5 we read that Jesus tells 
Nicodemus – ‘……Most assuredly I 
say to you. Unless one is born of wa-
ter AND Spirit, he cannot enter the 
Kingdom of God’.
The main difference between bap-
tism in water and being Baptized into 
the Holy Spirit is:
• Baptism in water is a human ex-
pressing that one has repented and 
turned away from evil/sin
• Baptism into the Holy Spirit is let-
ting the Holy Spirit take over by sur-
rendering ALL to Him. 
This is a Spiritual act !!!

The most difficult aspect of a human 
being is letting go. This is why we hold 

on to money, power, possessions etc. 
We are control freaks ! As long as we 
hold earthly things in our grip and 
are not willing to let go, we will never 
receive what is of much greater value 
: Eternal Life.
One must decide to SURRENDER 
ALL to the Holy Spirit and sit back 
and let Him function in us, for us, 
with or without us. The Holy Spirit is 
POWER.  Acts 1 : 8  -  ‘But you shall 
receive POWER when the Holy Spir-
it has come upon you ………’.
In John 14 : 26 Jesus promises the 

Baptism?!
Brother Darcy Lopes

Meditatie - januari 2023
Ds. Ben Hengeveld

Holy Spirit after He leaves. In Acts 2 : 
1 – 11, we read of what happened on 
the Day of Pentecost.
Unfortunately churches do NOT 
preach nor proclaim Baptism into the 
Holy Spirit. 
Pentecost is celebrated as something 
of the past. In Acts 2 : 38-40 Peter 
tells us what we should do to receive 
the gift of the Holy Spirit.

In Acts 19 : 1 – 6 we read how some 
disciples were baptized with water 
and did not know about Baptism in 

the Holy Spirit. Paul preached and ex-
plained. Then they were baptized into 
the Holy Spirit.

Aren’t we like these disciples in 
Corinth ?  Aren’t we missing out on 
the POWER of the Holy Spirit?
Is it ignorance or lack of teaching ? 
When will our minds and hearts be 
changed by the Spirit of Truth ?
When will we become Truth Seekers 
?  Seek the Truth and it will set you 
free.
The Holy Spirit is knocking. Let’s deal 
with Him and He will help us get rid 
of the worldly lies in and around us. 
He will come in: it may be with a bang 
or simply sliding in. 
You will know and your actions will 
then speak louder than words. It’s be-
tween you and the Holy Spirit. Let us 
pray for a revival and preach about 
the Holy Spirit for a month and we 
are bound to see miracles when souls 
are surrendered to the Holy Spirit.

SURRENDER ALL and be Baptized 
into the Holy Spirit. 

Bro. D. J. Lopes

Leven.
De Bron die altijd dichtbij is. De ge-
zonde boom draagt vrucht. Nog zo’n 
mooi beeld, dat we ook regelmatig in 
het Nieuwe Testament tegen-komen. 
Als je dicht bij God leeft, breng je 
vruchten voort. 
Vruchten die de Heilige Geest in je 
bewerkt.

Al wat hij doet zal goed gelukken. De 
dichter sluit zich hier aan bij Mozes: 
Als u God gehoorzaam bent, zult u 
gezegend worden, zei Mozes tegen 

het volk Israël. Deze belofte deed 
God speciaal aan het volk dat 

Hij uitgekozen had en in het 
beloofde land had gebracht. 
Geldt dat dan niet voor 
Gods kinderen van vandaag? 

We hebben op deze aarde 
niet de garantie op een 

gelukkig en voor-spoedig 
leven. Ook christenen heb-

ben te maken met verdriet en 
tegenslagen. Maar God belooft dat je 

altijd goed af bent als je dicht 
bij Hem blijft. Ook in moeilijke 

tijden (tijden van droogte) zal je 
nooit alleen zijn. 
Dat is juist wat iemand zonder God niet 
zal ervaren. Aan het eind van de psalm 
blijkt dat nog eens heel duidelijk. De 
weg van de mens zonder God loopt 
dood. De weg van de gelovige leidt 
naar Huis.
U allen wens ik een gelukkig en een 
gezond 2023 toe!

Ds. Ben Hengeveld
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Week van gebed voor de eenheid 
2023 wil verbinding brengen
De Week van gebed voor eenheid van 
christenen 2023 moedigt kerken aan om 
goed te doen en recht te zoeken.  
Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt 
door het onrecht van ongelijkheid en 
racisme. 

Het gebedsthema voor de Week van 
gebed voor Eenheid is voorbereid door 
kerken uit de Amerikaanse sta-
at Minnesota. Zij kozen voor ‘Doe 
goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding 
van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 
17.  
De gruwelijke dood van George 
Floyd in deze staat in 2020, als gevolg 
van het handelen van een politie-
agent, bracht wereldwijd een beweg-
ing op gang tegen racisme en etno-
centrisme. 

In de kerken zelf wilde men niet de 
ogen sluiten voor de eigen rol en 

de verdeeldheid die daarin een rol 
speelt. Door samen te bidden voor 
eenheid van christenen worden we in 
staat gesteld om na te denken over 
wat ons bindt. 

Het ondersteunt onze inzet om on-
derdrukking en verdeeldheid tussen 
mensen aan te pakken.  Voor de Week 
van gebed voor Eenheid wordt onder 
andere een orde van dienst aange-
boden voor een hiering of kerkdienst, 
maar ook suggesties voor de acht da-
gen van gebed en bezinning. 

De gebedsweek voor eenheid kent 
een lange gebedstraditie die ruim 175 
jaar geleden al begon. Wereldwijd 
bidden miljoenen christenen om een-
heid. Tegelijk tonen ze hun verant-
woordelijkheid voor anderen door 
de problemen van de samenleving in 
de voorbeden een plek te geven. De 
Raad van Kerken te Curaçao doet 
mee met het initiatief.
           Ds. J. Kikkert

Meditation by Rev. Dr. Neville L. Smith

There is a proverb that says: “Actions 
speak louder than words.” There is 
another proverb that says: Speech is 
silver, Silence is gold.” Nobody can 
dispute that actions are very im-
portant or that silence can be very 
important too. But words can also 
be very important as well. Words, si-
lence and actions have to be balanced 
and seen in perspective.

(1) First - Words are powerful be-
cause they can hurt or even destroy. 
You may know the poem: “Stick and 
stones may break my bones but 
words wouldn’t harm me.” I suppose 
the poet wanted to show that one’s 
attitude may well shield one against 
negative comments or personal ver-
bal attacks. But if the writer meant 
that words can’t do any damage to a 
person, then that’s just not true. The 
Epistle (letter) of James tells us about 
the power of the tongue for good or 
bad. (James 3: 1-12) He even goes as 
far as saying that the negative effect 
of words can be likened to ”deadly 
poison.” (verse 8)

A Italian tale is about a man who 
confessed to his priest that he had 
spread a false rumour about a good 
and upright person. The priest told 
the man to do penance. He was to 
take a sack of feathers and go to 
every house in the area and drop a 
feather outside the house. Having 
done what the priest had told him to 
do, he returned to the priest and let 
him know that he had complied. The 
priest then said to him: “I’m not fin-
ished yet. Go now and pick up every 
feather that you have dropped out-
side the homes.” “That’s impossible 
- many of the feathers, if not all of 
them, will have been blown away and 
I wouldn’t be able to retrieve them,” 
the man replied. “ You’re so right, 
for words spoken can never be tak-
en back again,” the priest remarked. 
Sometimes you hear people apol-
ogize for what they said. While an 
apology may indicate what had been 

said was wrong or inappropriate and 
may be accepted - some damage has 
already been done. The question is: 
Why not think before one speaks?

 Now, what about apologies for his-
torical wrongs committed against 
groups or peoples? All well and good. 
But such apologies should be backed 
up by actions in the present. It should 
not be using words to simply ease 
one’s conscience or calm one’s guilt. 
If possible, it should seek to correct 
the wrong done. If the bad effects of 
the wrong itself cannot be correct-
ed, practical ways should be found to 
compensate.

(2) Two  -  Words are powerful be-
cause they can help or even restore. 
Now, Jesus was a most excellent 
preacher and teacher. His Sermon on 
the Mount, his Parables, his choice of 
words in various contexts, whether 
to a Samaritan woman or to Zachae-
us, the hated Chief tax-collector from 
Jericho. Indeed what wise and gra-
cious words came from the mouth of 
Jesus - to restore self-esteem, to of-
fer hope and a new life, to affirm dig-
nity,and  bring out the best in people. 
But one may ask: What about some 
harsh words, he also spoke? Well, all I 
can say is that Jesus wanted people to 
not go down the path of destruction. 
Jesus’ words were always intended 
to restore, to redeem. Jesus did not 
use words with malicious intent but 
out of genuine love for a person’s 
well-being. The hymn concerning the 
words of Jesus are so true: “Wonder-
ful words, beautiful words, wonderful 
words of life.”

(3) Three  - Words and deeds should 
go hand in hand. One of Jesus’ Para-
bles tells us of a man who had two 
sons, One of them made a promise 
to his father but didn’t keep it.The 
other son didn’t make a promise to 
his father but fulfilled it. (Matthew 21: 
28-31) Is it not better to say: “ No” 
than to say ”Yes” and disappoint oth-

ers. Jesus admonishes his followers 
to let their “Yea” be “Yea” and their 
“Nay”, be Nay.”

 (4)  Four -  The Bible is referred to 
as the Word of God. In this context, 

there are those who interpret that to 
mean that every written word of the 
Bible is to be taken literally. There are 
others, who take it that the Bible is 
inspired by God and has to be under-
stood within its context and back-
ground. In the Gospel of John 1:14, 
Jesus is “The Word (Logos) made 
Flesh, full of grace and truth.  Let 
me close with words from the poet 
Henry Wadsworth Longfellow “Kind 
hearts are the gardens, kind thoughts 
are the roots, kind words are the 
flowers, kind deeds are the the fruits. 
Take care of the garden, and keep 
them from weeds, fill, fill them with 
flowers, kind words and kind deeds.”  
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