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When a virus goes around, the world says get vac-

cinated and get boosters, but you still get the virus. 

For the EsIen virus Jesus says His Love vaccine 

eradicates the SIN virus. In John 8:11 Jesus says :‘Go 

and sin no more’. Because He says it, it can be done, 

otherwise He is a liar, which He isn’t. 

 

But the churches are silent. Why ? 

The world believes humans can solve the Climate 

Change problem, which will never happen. 

Jesus calmed the storm. Accepting Jesus as Lord 

and Savoir and asking Him to take charge will solve 

it. 

In Matthew 28:18 Jesus says: ‘All authority has been 

given to Me in heaven and on earth’. 

 

   But the churches are silent. Why ? 

 

The world thinks that human laws 

are of a higher order than laws of the Almighty and 

that Human Rights are more important than the 

Almighty’s Rights. Human rights change, the Al-

mighty cannot change, never changes. He was, is 

and will be forever - Rev. 4:8 – ‘Holy, holy, holy. Lord 

God Almighty, who was, is and is to come’. 

 

But the churches are silent. Why ? 

Humans are claiming that they have a right to kill a 

fetus. Because it is not alive they are not mur-

derers. 

The Almighty states in Jeremiah 1:5 – ‘Before I 

formed you in the womb I knew you. Before you were 

born I sanctified you”. 

 

But the churches are silent. Why ? 

The court dictates that it’s discrimination when 

people of the same sex cannot get married. 

Isn’t it discrimination when according to the Cen-

tral Bureau of Statistics (CBS) 89,2% of inhabitants 

of Curaçao are officially registered as Christians 

and the law favors less than 10,8% ? 

Religious Freedom went down the drain with a 

stroke of a pen. 

 

But the churches are silent. Why ? 

When there allegedly is domestic violence, the po-
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  Why are the churches silent?   
 

Bro. D’arcy J. Lopes. 
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lice are called. Consequently someone is incar-

cerated. Shouldn’t the police call the pastor to do 

his counseling job ? 

 

But the churches are silent. Why ? 

The world and the court is changing the definition 

of marriage. By for instance calling an apple an  

orange more confusion will be created than we can 

handle. 

The Almighty states in Genesis 2:24 – ‘Therefore a 

man shall leave his father and mother and be joined to 

his wife and they shall become one flesh’. 

 

But the churches are silent. Why ? 

There are parents nowadays who 

claim that their 4 year old wants to 

change her gender, which is absurd 

as a child has no idea what they are 

talking about at that age.  

The parents are abusing the child’s innocence. 

When menstruation steps in, the child is ready for 

an institution as the brain is messed up. 

The Almighty who is the Creator says in Genesis 

1:27 -  ‘So the Almighty created man in His own image. 

In the image of the Almighty He created him: male and 

female He created them’. 

 

But the churches are silent. Why ? 

Believers are not sustained in their faith and left 

alone to fend for themselves against the deviant 

attacks of the world. 

The Gospel should be taken to non-believers to 

repent and find Jesus. 

It is all about the Kingdom of the Almighty. 1 Co-

rinthians 6:9-11 states clearly who will NOT enter 

the Kingdom: ‘Do you not know that the unrighteous 

will not inherit the Kingdom of the Almighty? Do not be 

deceived. Neither fornicators, nor idolators, nor adul-

terers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor 

covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners 

will inherit the Kingdom of the Almighty. 

And such were some of you. But you were washed, but 

you were sanctified, but you were justified in the name 

of the Lord Jesus and by the Spirit of our Almighty God’. 

Evil flourishes when good people do or say noth-

ing ! 
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Redactioneel 

Beste mensen, lieve broeders en zusters; 

VPG NIEUWS is er weer 

na 2 maanden december en januari. 

December, ieder jr een mooie speciale, bijna 

sprookjesachtige tijd met al die lichtjes! En dat 

licht moeten we doorgeven, wordt er steeds 

gezegd. 

Zullen we dat serieus gaan doen dit jaar? Want 

al die duisternis onder en tussen ons is maar 

Niets! 

Het nieuwe jaar 2023 is alweer een maand oud. 

Hoe ging het met uw goede voornemens? 

Bijv vaker naar de kerk gaan? Liet u het maar bij één keer? Niet erg 

hoor! 

Er komen nog vele zondagen in 2023; u kunt het altijd weer oppakken. 

Doen hoor! Samen luisteren naar het Woord. 

Samen      Zingen! Daar wordt je zó blij van 

Dan is je zondag pas OK! 

-Het hoofdartikel is geschreven door br D’Arcy Lopes, 

Er zijn 2 meditaties … 

-Een van ds K. Kross; 

-En een van ds J. Kikkert; 

De kinderen vd VPCO scholen hebben aardig wat opgehaald voor de 

mensen, die het moeilijk hebben. Kijken wij ook naar onze naasten of 

ze wel genoeg hebben? En zullen wij ook gaan delen? Samendelen is 

pas fijn, geeft een goed gevoel. 

Een goede gezegende februari maand toegewenst! In Februari begint 

de Vasten-Lijdens- of Veertigdagentijd. Tijd van Bezinning!

Voorbereiding! Zegen Gezondheid! voor U allen.  
 

BrasaBrasa Blessings  

Jet Baank. 

den. Dat moet soms: de Samaritaan onderbrak zijn reis ook wel en 

bracht offers om de man de kunnen helpen. Maar we moeten ervoor 

waken om én hulpverlener, én assistent én ezel tegelijk te willen zijn. 

Want daarmee is de naaste nog verder van huis. Gebruik bij het hel-

pen van anderen de wijsheid van deze Samaritaan. Zoek mensen die 

bereid zijn en kennis hebben van zaken om mee te helpen. Gebruik 

hulpmiddelen. Zet je ten volle in, maar weet dat jij niet de enige bent 

die kan en moet helpen. Laat het gewicht van de mens die in nood ver-

keert, niet geheel op jouw eigen schouders rusten. We hoeven niet te 

wachten om te helpen, maar wanneer we eenmaal tot actie overgaan 

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 

Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij 

hem zag. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn 

over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rij-

dier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 

De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 

“Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op 

mijn terugreis vergoeden.” Lucas 10 :33- 35  

 

Hierboven een passage uit een van de bekende Bijbelse verhalen: “De 

Barmhartige Samaritaan”. Deze parabel van Jezus wordt heel vaak ge-

bruikt in de kerk en Christelijke kringen als voorbeeld van liefde en 

zorgzaamheid voor onze naaste. Dit verhaal hoor je in trainingen en 

workshops over pastorale hulpverlening, in de kinderclub, tijdens de 

Bijbelstudie terwijl veel kerkelijke bedieningen en Christelijke organisa-

ties die zich bezighouden met pastorale begeleiding en zorg voor men-

sen in nood, de naam Barmhartige Samaritaan dragen. 

 

Deze vergelijking spreekt tot onze harten en we stellen ons door de 

liefde voor God en de kerk ook op als barmhartige mensen die ande-

ren van dienst willen zijn. We luisteren naar de peprsoonlijke verhalen 

van anderen, we proberen adviezen te geven, we spreken woorden van 

troost en bemoediging, we steken de handen uit de mouwen en gaan 

over tot actie. We houden de ogen en onze harten open om te zien en 

mee te leven. Zoals de Samaritaan hebben we ook medelijden met an-

deren en lopen we niet voorbij als we mensen in nood zien, maar heb-

ben we oog voor de ellende, de ziekte, de pijn, het lijden, het verdriet 

en de materiële nood van anderen. En aan het eind van de dag zijn we 

trots en blij dat we onze medemens hebben kunnen helpen, en wach-

ten we op de dag van morgen om weer enthousiast aan de slag te gaan. 

Maar dan gebeurt er soms iets dat we niet hadden voorzien. Sommige 

van onze hulpbehoevenden, trekken alle energie uit ons, we worden 

eerst moe, raken vervolgens  uitgeput, en uiteindelijk hebben we een 

burn-out en moeten we zelf geholpen worden.  Wat ging er toch mis? 

De barmhartige broeder of zuster, kan het werk ineens niet meer aan. 

Hoe komt dat? De oorzaak van onze burn-out zit ligt aan onze aanpak 

en kan voorkomen worden door de juiste werkwijze en de wijsheid 

van de Samaritaan toe te passen. We zien soms enkele belangrijke as-

pecten van Jezus’ gelijkenis over het hoofd: 

 

1. De Samaritaan had een ezel. Had hij de gewonde man op zijn rug 

gedragen naar het logement, dan was hij nog vóór hij zijn bestem-

ming had bereikt, door de knieën gegaan en had hij zijn doel niet 

bereikt. Hij zou uitgeput zijn neergevallen en de gewonde man zou 

vervolgens sterven.  Maar hij maakte gebruik van het juiste hulpmid-

del, zijn ezel.  

2. Hij onderbrak zijn reis en bracht hem naar een logement, daar zorg-

de hij voor hem tot hij wist dat de gewonde man buiten levensge-

vaar was. Hij bracht hem niet naar zijn eigen huis. Hij was op reis en 

zou zijn reis voortzetten; 

3. Hij riep de hulp in van de eigenaar van het logement. Hij vroeg dus 

een ander om de hulp voort te zetten. De Samaritaan probeerde 

het niet allemaal alleen te doen, maar  verzekerde zich wel ervan 

dat de gewonde verder gehoplen zou worden en gaf garanties voor 

het geval de kosten hoger zouden zijn. Daardoor kon hij zijn reis 

met een gerust hart voortzetten. Hij was vast van plan terug te ke-

ren, want in die tijd kon de herbergier hem niet op zijn mobieltje 

bellen om hem te vertellen hoe het met de zieke ging. Dus zou hij 

op zijn terugreis het logement weer aandoen om zich daarvan te 

vergewissen.  

 

Wanneer we ons als Barhartige Samaritanen willen opstellen en onze 

naaste uit de nood willen helpen vereist het grote offers van ons.  We 

laten vaak  de dingen van onszelf achter om de helpende hand te bie-

Meditatie 

De Wijze Samaritaan  

Door Rev. Kenneth 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   

22 februari 2023,  

11.59 a.m.  
Verschijningsdatum:  

Zondag 5 maart 2023 

 
 

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 19 februari Nos Tei pa Otro 

 
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 

Februari 2023 

Maart 2023 

zo.  

ma. 

di. 

wo. 

do. 

vr. 

za. 

zo. 

ma. 

di. 

wo. 

do. 

vr. 

za. 

zo.  

ma. 

di. 

wo. 

do. 

vr. 

za. 

zo. 

ma. 

di. 

 

Spreuken/Proverbionan/Proverbs 

Spreuken/Proverbionan/Proverbs 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Leviticus/Levítico/Leviticus 

Leviticus/Levítico/Leviticus 

Psalmen/Salmonan/Psalms 

1Korint/1Korint/1Korint 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Mattheus/Mateo/Matthew 

1Korint/1Korint/1Korint 

Psalmen/Salmonan/Psalms 

Exodus/Eksodo/Exodus 

2 Petrus/2Pedro/2Peter 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Joël/Yoël/Joël 

Psalmen/Salmonan/Psalms 

Genesis/Génesis/Genesis 

Romeinen/Romanonan/Romans 

Psalmen/Salmonan/Psalms 

Mattheus/Mateo/Matthew 

Romeinen/Romanonan/Romans 

Romeinen/Romanonan/Romans 

 

 

8:11-21 

8:22-36 

5:13-37 

19:1-16 

19:17-37 

119:33-48 

3 

5:38-48 

6:1-15 

6:16-34 

4 

2 

24 

1 

17:1-13 

17:14-27 

2:1-17 

51 

2:15-3:15 

5:1-21 

32 

4:1-11 

4:1-12 

4:13-25  

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

wo. 

do. 

vr. 

za. 

zo. 

Nummeri/Numbernan/Numbers 

Johannes/Huan/John 

Psalmen/Salmonan/Psalms 

1Kronik/1Kronik/1Kronik 

1Korint/1Korint/1Korint  

 

21:1-9 

3:1-17 

121 

17:1-15 

6:1-13  

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 
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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 
  

   11-02  ds. Kenneth Kross  

   18-02  br. D’arcy Lopes 

   25-02  ds. Jacob Kikkert 

   04-03  ds. Kenneth Kross  

   11-03  br. D’arcy Lopes 

   

 

   

Wijzigingen voorbehouden. 

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

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

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

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

Emmakerk 
Schottegatweg Noord 67 

 
05-02 ds. J. Kraaieveld 

12-02 ds. J. Kraaieveld 

19-02 br. Zinhagel 

26-02 zr. R. Plaisier 

 

 

Fortkerk 
Fort Amsterdam 
 
05-02 ds. J.Kikkert 

12-02 ds. J.Kikkert 

19-02 ds. J.Kikkert 

26-02  ds. W. Lolkema 

 

05-03  ds. J. Kikkert 

EbenezerChurch  
Oranjestraat 111  
 

05-02 Holy Communion Service – Rev. Kenneth 

           Kross 

12-02 Praise & Worship Service – Rev. Kenneth 

           Kross 

19-02 Praise & Worship Service Ebcnezer Men's 

           Fellowship 

22-02 6.30 7.30 p.m. Ash Wednesday Service  

           L.P. Bro. D'arcy Lopes 

26-02 Praise & Worship Service Youth and  

           Young Adults – Rev. Kenneth Kross 

Februari 2023 VPG NIEUWS 
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moeten we meteen nagaan wie we kunnen inschakelen om ons bij te 

staan of om de hulp voort te zetten. Op die manier kunnen we onze 

medemens beter van dienst zijn en nog veel meer mensen helpen zon-

der dat wij zelf erbij neervallen. De barmhartige Samaritaan is dan ook 

een wijze Samaritaan! 

Vervolg van pagina 2 

Februari 2023 VPG NIEUWS 

dat je helemaal leegloopt en overspannen thuis komt te zitten. 

 

Tegelijkertijd is dit ook cultureel bepaald. Wat in de ene cultuur als 

acceptabel wordt ervaren, is het misschien niet in een andere cultuur 

waarin vooral de relatie wordt benadrukt. Het is een kwetsbaar ge-

bied, grenzen stellen zonder de ander van je te vervreemden, en daar-

voor is een relatie opbouwen belangrijk.  

 

Wat blijft is: een mens met liefde voor God én een negatief zelfbeeld, 

kan niet evenwichtig liefhebben. Die geeft liefde weg om waardering 

terug te krijgen en zo het zelfbeeld op te krikken. Denk aan kerkmen-

sen die hard lopen in het vrijwilligerswerk en daarbij als hun motief 

opgeven dat het toch zulk dankbaar werk is. En als het óndankbaar 

werk wordt, lopen ze vast. Als Maria blijft zitten, houdt Martha het 

niet vol. Martha heeft een probleem met haar zus, denkt ze. Ik zou 

zeggen: ze heeft een probleem met zichzelf. Volgens mij spreekt Jezus 

haar daar ook op aan: ‘Welke keuzes maak jij, Martha?’ 

 

Zonder goede zelfzorg kun je niet zorgen voor een ander. Naasten-

liefde is onmogelijk zonder evenwichtige aandacht voor jezelf. Anders 

wordt een liefhebbend mens leeggezogen. Denk aan de brandende 

kaars. Zelfzorg is nodig in geestelijk, psychisch en lichamelijk opzicht. 

Een mens heeft rust nodig om geestelijk bij te tanken; ‘de olie aan te 

vullen’. Psychisch mag een mens bij alles wat op hem afkomt ruimte 

vragen voor zijn eigen gevoelens, zijn eigen gedachten, zijn eigen plan-

nen. Die drukt hij niet door, daar sluit hij bij aan. Dat wil zeggen: er is 

altijd ruimte om eerlijk te communiceren. Je mag in je agenda kijken of 

het uitkomt om een ander nu te helpen. Als de nood hoog is, leg je 

agenda aan de kant. Als de nood minder hoog is, overleg je of er een 

beter moment is om te hulp te schieten. Je mag ook delegeren. Je mag 

ook voor jezelf hulp en ondersteuning vragen. Je kunt pas jezelf ver-

loochenen als je eerlijk gepraat hebt over wat je zelf wilt. Automatisch 

toegeven aan de nood of wensen van anderen, gaat aan je knagen. Dat 

wordt liefde uit plicht. Daarvan word je moe en daarmee is een ander 

niet geholpen. 

 

Liefhebben is geweldig, mits het geen lot is maar een keuze. Als liefde 

een lot is, dreigt de ‘drama-driehoek’. Iemand probeert zijn naaste lief 

te hebben, hij voelt zich de redder van een ander, maar hij voelt zich 

ook misbruikt worden en daarmee slachtoffer van diezelfde naaste. 

Vervolgens zucht hij en wordt de aanklager van de ander. Als de Barm-

hartige Samaritaan geopereerd had als Martha, had hij zes weken bij de 

gewonde gezeten en elke dag was hij een beetje dieper gaan zuchten. 

‘Dit doe ik nooit weer. Waarom moet ik altijd helpen?’ Je ontkomt 

alleen aan deze spanning als je heldere keuzes maakt en grenzen aan-

geeft. Dan houd je het ook vol, net zoals de olielamp. 

 

Als je het zo bekijkt, ben je een betere naaste, als je jezelf en je verlan-

gens ook belangrijk vindt en deze uit. Echte naastenliefde is niet alleen 

lief en vriendelijk zijn, maar ook eerlijk en open zijn. Het is niet alleen 

mensen helpen, maar ook aangeven als je je grenzen hebt bereikt. Het 

is niet alleen je naaste liefhebben als jezelf, maar ook jezelf liefhebben 
als je naaste. 

Meditatie II 

  Grenzen stellen is niet egoïstisch  

Door ds. Jacob Kikkert 

Grenzen stellen is een hot item. De een doet het makkelijk, de ander 

vindt het een ramp. Ooit vroeg iemand zich af, naar aanleiding van een 

preek, of assertiviteit wel bij christelijk geloven past. "Ik heb ontelbaar 

veel preken gehoord over hoe ik andere mensen kan helpen, maar 

nooit over hoe ik kan opkomen voor mezelf.” Ze verwees daarbij naar 

wat in het Mattheus-evangelie staat, waarin Jezus als gebod zegt, “U 

zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, 

met heel uw kracht en met heel uw verstand.” En het tweede wat 

Jezus zegt, en zelfs gelijk is aan het eerste is, “U zult uw naaste liefheb-

ben als uzelf” (Mt. 22:37-39). Het is dus enerzijds een gebod, om jezelf 

lief te hebben. Maar voor haar gevoel, zegt ze, wordt in de kerk vooral 

gepreekt over andere mensen helpen, maar nooit over opkomen voor 

jezelf. Mag ik aan mezelf denken of moet ik altijd eerst de ander voor 

laten gaan? Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder egoïstisch te zijn? 

Moet ik mijn eigen gevoelens en verlangens minder belangrijk vinden? 

Je zou het haast gaan denken, concludeerde ze. Want vanuit het geloof 

worden we vooral geroepen om licht te verspreiden. In de Bijbel staan 

ook nog teksten als ‘acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker 

dan uzelf’ (Fil. 2:3) en ‘Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en 

wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden’ (Lc. 14:11). 

 

Maar licht verspreiden, dat kun je beter niet op de manier van een 

kaars doen, maar op de manier van een olielamp. Die blijft branden, als 

de olie op tijd wordt aangevuld tenminste. Maar volgens haar leert het 

geloof vooral om anderen te dienen en om eigen gevoelens en verlan-

gens minder belangrijk te vinden. 

 

Je zou kunnen zeggen dat de Barmhartige Samaritaan licht geeft als een 

olielamp. Hij heeft zijn naaste lief, maar denkt ook aan zichzelf. Hij  

delegeert de zorg en kijkt ook in zijn eigen agenda. Dan houd je het 

helpen vol. Martha heeft lief als een kaars. Ze geeft geen grens aan, en 

moppert bij de verkeerde persoon op haar zus. Na een halve middag is 

ze het dienen al zat. Beide verhalen staan na elkaar in Lucas 10.  

 

Past assertiviteit, een modern woord voor dat opkomen voor jezelf, 

dan niet bij christelijk geloven? Er zijn immers veel mensen die heel 

bescheiden zijn en bijna alleen denken aan de ander. Neem nou men-

sen die over zichzelf heen laten lopen, omdat ze hun eigen mening niet 

belangrijk vinden. Of denk aan christenen die altijd klaarstaan voor an-

deren en nooit ‘nee’ durven te zeggen als iemand ze om hulp vraagt. 

Maar als je nooit je mening geeft, zullen mensen over je heen walsen. 

En als je nooit tijd neemt voor jezelf, en nooit ‘nee’ zegt, loop je het 

risico dat je helemaal leegloopt en overspannen thuis komt te zitten. 

 

De theoloog Nico van der Voet schreef hier een boekje over: 

‘Waarom moet ik altijd helpen’? Het probleem is volgens hem dat veel 

christenen het Bijbelse begrip zelfverloochening verwarren met niet 

opkomen voor jezelf. Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. 

 

Juist ook degenen die nooit de tijd nemen voor zichzelf, en bijvoor-

beeld grenzen stellen aan wat ze kunnen en willen, kunnen psychisch 

hun balans kwijtraken. Voor ze het weten belanden ze in een Martha-

rol. Als je nooit je mening geeft, zullen mensen over je heen walsen. En 

als je nooit tijd neemt voor jezelf, en nooit ‘nee’ zegt, loop je het risico 
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Ebenezer Church 

Ebenezer Community News  and Church Activities 

 

Submitted by Ludmilla Sampson 

DECEMBER/JANUARY CHURCH SERVICES 

18 dec. Youth Praise & Worship Service–Youth & Children (the 4th 

Sunday of Advent) 

 

Every yearend the kids, juniors and young adults, try to delight the 

congregation with their Christmas blessing. This year this was done 

through singing, dancing and poems. A special thank you to our musi-

cians, that took their time to practice with our youngsters, Bro. Au-

gust Winter, Bro. Cecil Schmidt, Bro. Djuvaldric Groenenberg & Bro. 

Shaerion Klooster. Rev. Kross topped this service with a message enti-

tled: “Mi No Por Biba Sin Hesus”. The youngsters and leaders stayed 

for lunch after their service.  

 

In the evening @ 5.30 p.m. start of our Candlelight Service, hosted by 

the Ebenezer Women’s Group. Speaker for this evening was Bro. 

Ralph James, with a message entitled: "A Thanksgiving Candlelight Ser-

vice". In this service once more the children/youth/young adults did a 

marvelous job. In this service they were also joined by youngsters of 

the Divi Divi- & Albert Schweitzerschool. As prelude music for the 

Candlelight Service we had Mr. Konkie Helmeijer playing steelpan. 

 

31 dec. Watch Night Joint Service -Ebenezer & Fort Church– Ds. Ken-

neth Kross & Ds. Jacob Kikkert 

 

1 jan. 2023 - New Year, Renewal of the Covenant & Holy Communion 

Service - Rev. Kenneth Kross 

 

15 jan. Youth & Young Adults Service –were blessed into the new year 

by both Rev. Kenneth Kross and Rev. Damien Hughes of the Method-

ist church. 

(See our photo review) 

Greetings in Christ! 

I don't know about you, but I'm always excited about the New Year! 

As we look ahead into the year 2023, there's not a person among us 

who can be sure of what the future holds. For that matter, there's not 

a person among us who can even say for sure that God will give them 

another breath to breathe! When we start a new year, it is a natural 

time to reflect on the past and set goals for the future. But as Chris-

tians, it is important that our goals are not just about achieving per-

sonal success or happiness, but rather about honoring God and living 

according to His will. 

 

So often, we “over promise” on our New Year Resolutions! At least I 

have found that's something that I have done in the past. We resolve 

to lose weight, read the Bible and pray every day, stop complaining, be 

more thankful, and the list could go on and on. 

One way to set godly goals is to start by prayerfully seeking guidance 

from God. Take time to listen to His voice and ask for His direction in 

your life. The Bible says in Psalm 37:4, “Delight yourself in the Lord, 

and he will give you the desires of your heart.” When we seek God 

first, He will lead us and give us the desires that in line with His will 

for our lives. The Bible also says in Jeremiah 29:11 For I know the 

plans I have for you,” declares the LORD, “plans to prosper you and 

not to harm you, plans to give you hope and a future. I realize, of 

course, that the context of this Scripture applies to the Nation of Is-

rael, yet I do believe that we serve a God who is “the same yesterday, 

today and forever.” 

 

As Christians, we can find hope and strength in knowing that God is 

with us in all things, including the new beginnings we face. In Isaiah 

43:19, the Lord says, “Behold, I am doing a new thing; now it springs 

forth, do you not perceive it?” God is constantly at work in our lives, 

creating new opportunities and possibilities for us. Let us enter this 

year with optimism about the things which lie ahead, as well as kno-

wing that our Lord will lead and guide us, we also realize there will be 

moments of great challenge as we move forward. 

It is people like you, our readers, that continue to enable us to func-

tion as a healthy and vibrant church. We desire to continue to reach 

out into our community with love and concern, but most importantly 

by sharing the Gospel of Jesus Christ! 

 

Your humble servant, 

Ludmilla Sampson –  

Chair Ebenezer board 

Februari 2023 VPG NIEUWS 

Jeannely and Gerson read the story of the birth of Jesus from the Book of 

Luke. 
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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 

Online services: 

 https://www.facebook.com/VerenigdeProtestantseGemeente 

Februari 2023 VPG NIEUWS 

Our little boys being prepared 

for their performance. They 

sang “Jehovah Shammah”(The 

Lord is there) 

Worship team (Boy’s Section)  

Our guests from Albert Schweitzer- and Divi Divi-school 

Kristel Kross with a beautiful dance. 
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Fortkerk 

Wijknieuws Fortkerk  

ds. Jacob Kikkert 

 Fortkerk         

Wijk 2                  

Leden van de wijkkerkenraad  

Ouderlingen 

 

Br. E. Slieker 

Zr. R. Scope 

 

 

Zr. Hilly Pijnaker-

Oostingh (Scriba) 

hillypijnaker@casema.nl 

 

 

520 5003 

691 5982 

 

 

Br. H. Rudolph 

Br. A. Strampel 

 

Diakenen 

Zr. H. Walters 

 

Kosteres 

Zr. A.H. Palm  

694 8640 

522 9550 

 

 

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 

 

Stichting Behoud Fortkerk 

Bankrekening MCB 26392809 

Vanuit de Pastorie 

We kijken terug op een sfeervolle en feestelijke decembermaand, ook 

al is het voor ons gevoel alweer lang geleden. Er zijn toch echt een paar 

mooie activiteiten de revue gepasseerd. Ik denk aan de kerst attentie 

voor senioren in onze wijkgemeente: een tasje met verwennerij voor 

het ontbijt met daarin voor een ieder, een unieke lieftallige kerst-engel, 

gemaakt door de vaardige handen van één van onze leden.  

Er was het Kerst-Wandel-Theater, uniek in zijn soort voor Curaçao. 

Het kerstverhaal al gaande van Otrobanda naar Punda uitgebeeld en 

verteld onder de bezielende inspiratie van Ròi Colastica, èn vele vele 

anderen die aan de uitvoering hebben meegewerkt. Met als slot: onder 

grote belangstelling de binnenkomst op het Fortplein van Jozef en Ma-

ria. Maria gezeten op een ezel.  

Er was als vanouds weer de Kerstnachtdienst op het Fortplein, met 

medewerking van vocal group Popcorn, en het zingen van bekende 

kerstliederen. En vervolgens was er de Kerstmorgendienst in de Fort-

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 

Februari 2023 VPG NIEUWS 
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Kindernevendiensten 

Eens in de veertien dagen is er kindernevendienst voor kinderen van 

de basisschool. De kinderen gaan na het begin van de dienst met alle 

mensen meegemaakt te hebben naar hun eigen ruimte om samen bezig 

te zijn met een creatieve of speelse uitwerking rond het thema van de 

zondag. Rondom de bijzondere zondagen zoals  Palmpasen, Pinksteren 

Advent en Kerst proberen we er extra feestelijk aandacht aan te 

besteden. Ondanks dat de kring van kinderen voor de Kinderneven-

dienst 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. Zo proberen 

we samen gemeente te zijn, met jong en en niet meer zo jong. De 

kleintjes maken ons compleet. Wat mooi als ze zich thuis voelen! 

Wees welkom. 

 

Bijeenkomsten 

De Tamarijnbijeenkomsten zijn zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag 

van de maand. We kijken op het moment van dit schrijven uit naar de 

bijeenkomsten in het nieuwe jaar. U weet, 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. En een ieder kan natuurlijk ook zijn buur-

vrouw, achterneef of tante meenemen. Gedeelde vreugde is dubbele 

vreugde. Bon bini! 

  

Veertigdagen Vespers 

Op verschillende manieren kunnen wij de weg naar Pasen vieren en 

beleven. In de Fortkerk worden op de zes woensdagen in de Veertig-

dagentijd korte vespers gehouden om bij ons gezamenlijk op weg zijn 

naar Pasen stil te staan. De Vespers bestaan uit een lied, stilte, gebed, 

een korte een bezinning op een bijbeltekst en korte tekstfragmenten 

van de hand van Thomas Merton (1915-1968). Hij was een belangrijke 

katholieke theoloog, trappist, schrijver en sociaal activist en misschien 

wel de meest gelezen spirituele schrijver van de twintigste eeuw. Vanaf 

Aswoensdag 22 februari, iedere woensdag van 17:00 tot 17:30 in de 

Fortkerk. En ieder is welkom, ook al is het maar voor een enkele keer.  

  

Middagpauze-diensten 

Trouw komt een klein aantal mensen de eerste en derde woensdag van 

de maand bij elkaar voor het middagpauze-gebed voor de regering en 

de samenleving.  Trouw is wezenlijk voor de omgang tussen God en 

mensen en tussen mensen onderling. Die trouw van God, die dus ook 

onze trouw oproept en gaande houdt, wordt in de bijbel in alle toon-

aarden bezongen. Vanuit die overtuiging wordt door maar enkelen het 

middagpauze-gebed volgehouden. Mogen we een beroep op u doen, 

om deze trouw mede vanuit de Fortkerk gestalte te blijven geven?  Een 

moment van bezinning, gebed, muziek, ontmoeting en stilte. In de mid-

dagpauze-gebedsdiensten op de eerste en derde woensdag van de 

maand gaan pastores en predikanten uit de diverse bij de Raad van 

Kerken aangesloten kerken voor. Het is een bescheiden manier om als 

gezamenlijke kerken aandacht te vragen voor- en aanwezig te zijn in de 

samenleving. Tot woensdagmiddag van 12:30 tot 13:00 uur. 

 

We leven mee… 

Pastoraat is het omzien naar elkaar in woord en daad in Gods naam. In 

een mensenleven vinden vaak vreugdevolle gebeurtenissen plaats, zoals 

doop en huwelijk, maar helaas ook verdrietige, zoals ziekte, beperking 

en rouw. Het is belangrijk dat deze gebeurtenissen in de gemeente met 

elkaar gedeeld kunnen worden en dat de gemeenteleden in deze situa-

tie aandacht aan elkaar geven. 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 ge-

meenteleden onderling. Op andere momenten gebeurt dit door de 

predikant in geval van ziekenhuisopname, ziekte of persoonlijke pasto-

rale nood. Wees niet beschroomd om zèlf ook even contact op te 

kerk die voor deze gelegenheid werd opgeluisterd door het fluitspel 

van Esther van Gullik, samen met Sirving Keli op de piano. Verder was 

er de gezamenlijke dienst bij de jaarwisseling in de Ebenezerchurch. En 

op nieuwjaarsdag de dienst in de Fortkerk. En dan is het ineens januari 

en kijken we vooruit naar de dingen die komen, in het volste vertrou-

wen dat God ook dan met ons gaat. Terwijl, als u dit leest, is er begon-

nen met iets nieuws: de gezamenlijke ‘catechisatie' vanuit onze drie 

wijkgemeenten voor de jongeren. Maar ook blikken we al vooruit naar 

de Veertigdagentijd: onze gezamenlijke opgang als wijkgemeente, op 

weg naar Pasen. Ook dit jaar kies ik ervoor om midden in de week een 

moment van bezinning aan te bieden: korte vespers op de woensdagna-

middag. Ik kijk dan ook uit naar inspirerende samenkomsten de komen-

de maanden. 

Vervolg van pagina 8 

Februari 2023 VPG NIEUWS 

Vervolg op pagina 12 
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Mw. M. Petit-Jonckeer 

 

 

699 0070 
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522 0030 
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Diakenen: 

Mw. R. Ramada-Constancia 

 

Mw. L. Felicia 

 

Mw. K. Warning-Audhoe 

 

Kosteres: 

Mw. C. Gilmoor 

 

 

 

685 8181 

 

525 6304 

 

540 6323 

 

525 5785 

868 0775 

 

 

Predikant: 

Ds. Jan Kraaijeveld        663 0067 

                                              

 

 

 

 

Website Emmakerk 

Www.emmakerk.webs.com 

Emmakerk 

Wijknieuws Emmakerk  

Ds. J. Kraaijeveld 

2022 voorbij en 2023 begonnen: een spannend jaar achter de rug en een 

spannend jaar voor de boeg! 

 

In de vorige VPG nieuws werd nog afscheid genomen van ds Hengeveld, 

intussen heb ik bijna 2 maanden lang nu de fakkel van hem mogen over-

nemen. Met veel vreugde mag ik tot op dit moment voorganger zijn in 

de kerkdiensten sinds zondag 4 december. Voor zowel de gemeente als 

voor mezelf een grote uitdaging. Vers uit Nederland ingevlogen stond ik 

op bijna alle zondagen op de kansel. Wel een beetje bekend met de Em-

makerk en de Fortkerk omdat ik er vaker kerkte als ik op Curaçao was, 

maar onbekend als voorganger en daarom een nieuwe uitdaging. Voor u 

als gemeente evenzeer een uitdaging, want weliswaar heeft de kerken-

raad zich verdiept in wie ik ben en een kerkdienst in de Grote Kerk van 

Dordrecht, waarin ik voorging, bekeken, maar een kerkdienst op 

YouTube zien in een totaal andere setting dan de Emmakerk is heel an-

ders dan de dominee in persoon ontmoeten hier. Daarom heb ik in de 

eerste kerkdienst in de Emmakerk, waarin we ook het Heilig Avond-

maal vierden, deze uitdaging voor ons beiden benoemd. Intussen zijn we 

al zo’n 10 kerkdiensten verder en heb ik gemerkt dat het een voorrecht 

is om te midden van u en uw kinderen de bijbel te mogen uitleggen en u 

voor te gaan in gebed en in het zingen. Gelukkig dat laatste met behulp 

van mevrouw Jeanette Kroes en anderen.  

 

Telkens schriftelijk ingeleid in de weekbrieven hebben we geluisterd 

naar de dromen van beide Jozefs uit het Oude Testament in Genesis en 

het evangelie van Mattheus uit het Nieuwe Testament. Alle geconcen-

treerd op de Komst en wederkomst van Jezus. Kwetsbaar en machtig. 

In een turbulente wereld toen en een turbulente wereld nu, waarin het 

Kind, hoezeer ook zijn geboorte op allerlei wijze gevierd,  niet welkom 

blijkt te zijn en voor velen nog altijd niet is. Van Hem belijden christe-

nen in de 12 artikelen van het Apostolicum dat Hij zal komen om te 

oordelen de levenden en de doden. Daar kan je naar uitzien in deze 

wereld die een en al kolkt van de crisissen, van wreed geweld en 

machtswellust en van het nodeloos vergieten van bloed en leven van 

zovele mensenkinderen. Ni Dieu, Ni Maitre, Geen God en Geen Mees-

ter, was ooit een leus tijdens de Franse revolutie, het gevoel daarachter 

en daaronder, is zichtbaar om ons heen en wellicht ook als we heel eer-

lijk zijn, herkenbaar in onszelf. Gevangen in de macht van het kwaad, de 

macht van de zonde , zucht deze wereld als in barensnood. (Rom. 8). 

 

We vierden Kerst met het Wandeltheater, met de Kinderen in de kerk 

en op het Fortplein in de Kerstnachtdienst, voor het eerst weer na co-

rona. Een Godswonder bij prachtig weer en een mooie sterrenhemel. 

We konden weer volop zingen met extra lofprijzingen, ten gehore ge-

bracht door het Koor Popcorn. God zij Dank. Zelf heb ik het een bij-

zondere ervaring gevonden, in die dienst mede te mogen voorgaan en 

om middernacht met alle kerkgangers het Stille Nacht te zingen.  

 

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. 

Februari 2023 VPG NIEUWS 

Tenslotte keken we op oudejaarsavond in de Ebenezer Church terug 

naar het afgelopen jaar, “roeiend met de rug naar de toekomst” maar 

die toekomst wel verwachtend van de Heer die  het heden kent, de 

toekomst overziet, zoals een prachtig lied uit de oude liedbundel luidt.  

 

… en een spannend jaar voor de boeg: 2023.  

 

Op 1 januari kwamen we samen als VPG gemeenten in de Ebenezer en 

de Fortkerk en beleden we ons geloof met Psalm 124. 

 

En zo kunnen we tot nu toe elke zondag mediteren aan de hand van het 

evangelie over Wie deze Jezus is en hoe Hij met zijn leerlingen en met 

de schare daarom heen en met ons wil omgaan. Ik vind het nog altijd 

een wonder dat we over Hem al eeuwenlang niet uitgepraat en uitge-

preekt raken. Zijn Geest is steeds weer speurbaar binnen maar ook 

buiten de kerk. Let op de tekenen! 

 

Een spannend jaar want hoe zal het gaan met het beroepingswerk? Zal 

er op korte termijn een nieuwe predikant gevonden worden voor de 

Emmakerk. Ik hoop van harte dat de beroepingscommissie daar de wijs-

heid voor zal ontvangen om tot een goede keus en beroeping te ko-

men. En eraan zal blijven vasthouden, dat de VPG in al zijn schakeringen 

niet van zichzelf is, maar zondag aan zondag bij elkaar komt om zich te 

laten sturen en leiden door dat Woord van de levende God. Kerk bete-

kent: dat wat van de Heer is. Hij roept zijn Verbi Divini Ministri. En wij 

roepen hem of haar in Zijn naam.  

 

In die overtuiging en in dat geloof kunnen we als Emmakerk veel van 

Hem verwachten voor dit jaar 2023. 

 

Zo gaat vanaf zondag 4 februari ook de catechese weer van start en staan 

er diverse andere activiteiten op de planning. Ook zijn we weer begon-

nen met ruildiensten zoals u 22 januari hebt kunnen ervaren.  

 

Houd de berichten over de diverse activiteiten goed in de gaten! Zowel 

in dit VPG kerkblad als in de zondags-/weekbrieven. 

 

Met een hartelijke groet aan u die dit leest en in het bijzonder aan u, die 

door ziekte of anderszins niet in staat is, wekelijks de kerkdiensten mee 

te maken. 

https://www.facebook.com/emmakerkcuracao/
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Op 22 februari  begint de Veertigdagentijd, op wat in de kerkelijk tra-

ditie ‘Aswoensdag' is gaan heten. Veertig dagen van voorbereiding op 

het Paasfeest. In de Veertigdagentijd gaat de kleur in de kerk van groen 

naar paars. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Daar is de Veer-

tigdagentijd ook voor bedoeld. In de veertig dagen voor Pasen kunnen 

we ons bezinnen op wat komt. De Veertigdagentijd is een weg waarop 

God ons vooruit duwt als individuen. Het is vooral ook een gemeen-

schappelijke reis als Gods volk onderweg. We reizen nooit alleen, hoe 

eenzaam ook we ons soms kunnen voelen. We reizen altijd samen met 

anderen. Op weg naar Pasen is dat een gezamenlijke weg van verstil-

ling, bezinning en gebed.  Als we dit kunnen ervaren als een gemeen-

schapsgebeuren, dan wordt het zoveel duidelijker dat wij allen dezelfde 

reis ondernemen. Dan genieten we van elkaars steun. Dit geeft tijd en 

ruimte aan het gesprek over trage vragen als: Wat beweegt je? Hoe ga 

je met de medemens om? Ben ik er voor een ander? En waar is God 

er voor mij? Het is de tijd waarin je extra aandacht kunt geven aan je 

leven. Waar ben ik op mijn levensweg? Welke keuzes maak ik en wil ik 

maken? Wat is voor mij belangrijk en geef ik dat de aandacht die ik er 

aan wil geven? Alles wat aandacht krijgt, groeit. – 

We volgen Jezus op zijn weg naar Jeruzalem. We geven aandacht aan 

de keuzes waar hij voor heeft gestaan en wat hij koos. Zo proberen 

we weer opnieuw zicht te krijgen op wie hij was en wat hij ons ge-

bracht heeft. En zo kunnen we ook meer zicht krijgen op ons eigen 

leven. Daar is de veertigdagentijd in het bijzonder een tijd voor. Maak 

ruimte in je agenda, in je hoofd, je leven.Ruimte voor God, voor el-

kaar, voor bezinning op de weg die Christus gaat. De weg van leven uit 

de dood, en van bevrijding uit alles wat dood slaat. 

 

We bevinden ons daarmee in het goede gezelschap van de vele bijbel-

verhalen. Wie de Bijbel leest, ook al heb je weinig inzicht, valt het op, 

dat er herhaaldelijk gesproken wordt over perioden van veertig jaar. 

Er zijn verschillende verklaringen van de typische betekenis van het 

getal veertig  te geven. Veertig heeft betrekking op beproeving, voor-

bereiding en verwachting. Maar ook op vasten en boetedoening, of 

zuivering (‘quarantaine’, ons maar al te goed bekend). De zondvloed 

duurde veertig dagen en nachten (Genesis 7:12) en Noach wachtte 

veertig dagen voordat hij de ark opende (Genesis 8:6). Mozes verbleef 

veertig dagen en nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden te 

ontvangen. De Israëlieten trokken veertig jaar onder leiding van Mozes 

door de Sinaïwoestijn. Goliath daagde de Israëlieten veertig dagen lang 

uit voordat David hem ging bevechten (1 Samuël 17:16). Elia ging door 

de kracht van de spijs die de engel hem gaf veertig dagen en nachten tot 

aan de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19). Jona preekte in Ninive dat 

de stad over veertig dagen verwoest zou worden (Jona 3:4). Na zijn 

doop vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en werd toen verzocht 

door de ‘door-elkaar-gooier’ of moderner: ‘complot-theorie-

aanhanger' (diábolos), daarna begon Zijn prediking met de Bergrede. Na 

zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen aan zijn discipelen alvo-

rens naar de hemel op te varen (Handelingen 1:3). De periode van Pa-

sen tot Hemelvaartsdag duurt daarom veertig dagen. In het algemeen 

kan worden gesteld dat de periode van veertig (dagen, weken, maan-

den, jaren) altijd te maken heeft met een periode van eerst een ingrij-

pende gebeurtenis, vervolgens een tijd van rijping en tenslotte een me-

tamorfose, een overgang naar een nieuwe fase, en de vreugde die daar-

bij hoort. 

 

De veertigdagentijd voor Pasen is daarmee ook een uitnodiging om ge-

zamenlijk op weg te gaan: de weg van sterven aan ons zelf, de weg van 

toewijding aan God en aan anderen, de weg van gebed en bezinning. De 

veertigdagentijd laat zien dat het als altijd gaat om bezinning èn hande-

len, privé èn samen met anderen. Dan zal het nieuwe leven dat Jezus 

ons door zijn sterven heeft verworven, openbreken in ons eigen leven, 

en in de maatschappij. Lees daarvoor ook de toelichting, elders in het 

Gemeentenieuws, op de Veertigdagen Vespers die op de woensdagna-

middag plaats gaan vinden. 

 

ds. Jacob Kikkert 

Kinderkerstfeest 

Veertigdagentijd:  

Tijd voor bezinning 

Diaconie  

De voedselpakketten 

Kolossensen 3: 23-24 

Wat U ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet 

voor de mensen, want U weet dat U van de Heer een erfenis als belo-

ning zult ontvangen.  

Dien Christus: Hij is Uw meester! 

 

Beste lezers,  

 

Namens de VPG  Diaconie wens ik jullie een gezegend en gezond nieuw 

jaar. 

 

Dit jaar hebben niet alleen onze clienten weer een kerstpakket ontvan-

gen samen met de maandelijkse voedselpakket, maar we konden heel 

Vervolg op pagina 12 
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nemen! Als uw wijkpredikant stel ik 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 moeilijk tijden nabij blijft en kracht geeft. 
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sprak de taal, had er vrienden, hield van koken en daarna samen 

rond de tafel genieten van het goede.  Martin overleed in 2011. Hij 

werd begraven op zijn geliefde Curaçao.  De jaren erna vond ze het 

steeds meer prettig om thuis te zijn. Ze had alles om zich heen goed 

georganiseerd. Dat bood haar zekerheid. Maar onze tijd was voor 

haar soms ook wat te snel. Om nog Whatsapp te leren gebruiken, 

bijvoorbeeld, dat was niet voor haar.  We lazen in het afscheid 

woorden van de apostel Paulus over mensenlevens, zo kwetsbaar als 

tentdoek, (2 Kor.5,1) : “Wij weten, wanneer onze aardse tent, het 

lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een 

woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte 

woning in de hemel.”. Yvonne Norine van Goethem- Hammen, ze 

heeft de wereld voor de mensen om haar heen mooier gemaakt. 

Vrolijker, liever, gezelliger, smaakvoller, kleurrijker. Ze laat nu een 

grote leegte achter, maar gelukkig ook een schat aan mooie herin-

neringen, mag dat tot troost zijn voor haar dierbaren. Vervuld van 
dankbare herinneringen en in het besef dat bij God voltooid kan 

worden wat ooit in een mensenleven is begonnen, is zij nu verenigd 

met haar geliefde Martin, haar dochter en kleinzoon. Zij ruste in 

vrede.  

 

ds. Jacob Kikkert. 
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Yvonne Norine van Goethem-Hammen 
 

Op 7 januari waren we bijeen in de kapel van Santana Bottelier om in 

de kring van familie, vrienden, gemeenteleden en bekenden afscheid 

te nemen van Yvonne Norine van Goethem-Hammen.  Ze overleed 

plotseling op 29 december. 85 Jaar oud mocht zij worden. Geboren 

Curaçaose, woonde ze in Nederland maar zoals zo vaak voorheen, 

was zij naar haar geliefde Curaçao afgereisd. De plek die voor haar 

thuis was. Samen met haar oudere zus Jetty hoopte ze kerst en  

nieuwjaar te vieren. We hebben haar nog op kerstmorgen kunnen 

begroeten in de Fortkerk, waar ze ooit was gedoopt en belijdenis had 

gedaan. Zoals zo vaak waneer ze op dushi Kòrsou was kwam ze met 

Jetty mee naar de diensten. Velen van ons zullen haar dan ook 

gekend hebben. Wie van ons kon vermoeden dat het voor het laatst 

zou zijn en dat de goede God haar heeft thuisgehaald. In het ouderlijk 

huis is ze onverwacht uit het leven weggegleden. Maar misschien 

moeten we ook wel zeggen, thuisgekomen. 

 

Haar zoon Andrès, haar kleinkinderen Noé en Zsa-Zsa, haar ‘dochter 

zonder pijn’ Michela, zij herinnerden ons in het afscheid aan haar 

zachtmoedigheid en gastvrijheid, haar passie als het op haar vroeger 

werk in het onderwijs aankwam en haar belangstelling voor anderen, 

haar zorgzaamheid. En hoe ze hield van het leven: en de vele foto’s 

getuigen van haar vrolijke kant, goedlachs als ze was, genietend van 

haar familie om haar heen. Maar er was ook pijn; het verlies, twintig 

jaar geleden, van dochter Inez, als jonge moeder met kleine kinderen, 

en de dood van haar kleinzoon Bas, die ruim twee jaar geleden bij 

een overval omkwam toen hij probeerde te voorkomen dat het hor-

loge van een vriend van hem werd gestolen.  

 

Yvonne had ook iets introverts. In haar hang naar wat gepast is,  

vond ze uitbundigheid maar ingewikkeld, in tegenstelling tot haar 

echtgenoot Martin — die met zijn oorspronkelijke Brabantse roots 

van het bourgondisch leven hield.  Yvonne leerde Martin van Goe-

them kennen in de buurt waar ze samen opgroeiden. Hij en Yvonne 

trouwden in 1960. Beiden werkten in het onderwijs. Die onder-

wijskant was iets dat ze als klein meisje al koesterde. ALs kind 

speelde ze het liefst schooltje en leefde zich als ‘juf' uit op haar zus 

Jetty, die voor die situatie maar even de leerling moest zijn. En o-wee 

als deze leerling een fout antwoord gaf.  In het spel was ze als juf 

misschien streng, maar buiten het spel bleef Jetty voor haar altijd, tot 

op het laatst, de oudere zus waarmee ze samen was  opgegroeid, in 

een gezellig en harmonieus gezin. Ouders die vanwege de Shell vanuit 

Suriname naar Curaçao waren gekomen.  

 

In 1975 werd om de kinderen verhuisd naar Nederland, naar 

Hoofddorp. Ook daar vond Yvonne werk in het buitengewoon 

onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. En Martin als directeur van 

een school. Ze kreeg gelijk verantwoordelijkheid te dragen als ad-

junct- hoofd. Gepassioneerd als ze was heeft ze veel kinderen verder 

kunnen helpen. Wanneer ze later oud leerlingen tegenkwam werd 

hartelijk gegroet en teruggekeken met trots.  

Zeer regelmatig waren ze in al die jaren te vinden op Curaçao op 

vakantie of in hun huis in Zuid Frankrijk. Op Curaçao lag hun liefde, 

hun herinneringen, familie en geschiedenis.  In Zuid Frankrijk wist  

Yvonne elke verjaardag en elke vakantie tot een feest te maken. Ze 

Vervolg van pagina 11 Diaconie 

veel families blij maken met een feestelijk voedselpakket, dankzij de 

donatie in de vorm van levensmiddelen en andere benodigheden van 

de leerlingen van de VPCO-scholen 

We hebben inwoners in de buurt van Zwan (via Fundashon Swaen y 

Bisindario) , Nieuw Nederland, Fuik en omgeving  verrast met deze 

pakketten. 

Vervolg op pagina 13 
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Wij danken de leerlingen van de VPCO-scholen, hun ouders,  de lera-

ren en de Directie voor hun inzet en gulle bijdrage zodat deze activiteit 

een groot succes is geworden. 

De pakketten werden zeer gewaardeerd vooral in deze periode waar 

zoveel mensen het moeilijk hebben. 

 

Nogmaals van harte bedankt en de VPG Diaconie wenst  jullie God’s 

rijkste zegen voor  een succesvol schooljaar en wij hopen dat we eind 

2023 weer op jullie kunnen rekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de VPG  

Diaconie 

 

Karen Martina 

Voorzitter 
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Een aantal voedselpakketten klaar voor bezorging 

Verhalen   
 

Door (een dominee) 

‘Waarom bent u dominee geworden?’ 

vroeg een kind aan me. 

Zonder echt na te denken 

zonder dat titels van mijn theologische boeken 

op mijn netvlies kwamen, 

antwoordde ik: 

‘ik houd zo van verhalen’ 

en ik realiseerde me direct 

dat mijn antwoord niet terug te vinden is 

in de brochure van theologische faculteiten. 

Ik houd zo van verhalen, 

verhalen die zich afspelen in de hemel,  

op de aarde en alles er tussen in. 

Immers, 

zonder verhalen  

bestaat God niet. 

hoe zouden we ook maar iets van God 

kunnen vermoeden 

zonder verhalen? 

En wat nu zo mooi is: 

in bijbelverhalen 

resoneert je eigen verhaal 

als een rendez-vous, 

een ontmoeting 

Verhalen voor de toekomst 

èn … 

in verhalen dans je dromen. 



14 

 

Natuurlijk wordt in de CK vergaderd over lopende zaken, zoals het 

beroepingswerk, de gezamenlijke kerkdiensten, de catechisatie voor 

jongeren, enzovoort. Maar we zijn ook aan het praten over toerusting 

van gemeenteleden. We hebben bijvoorbeeld gemerkt dat veel kerk-

gangers huiverig zijn om lid van de wijkkerkenraad te worden. Ze voe-

len zich onbekwaam. Dat gevoel duidt op zelfkennis en eerlijkheid en 

dat is positief. Maar wij moeten daar wel wat aan gaan doen. Wat bete-

kent de Bijbel voor ons leven? Er is zoveel mentale verwarring in de 

wereld. We zullen met elkaar moeten leren hoe ons met hulp van de 

Bijbel te orienteren in het leven, in de wereld en op ons eiland. 

 

Veel mensen vinden dat ze niets aan de kerk hebben, dat de kerk hun 

niets te zeggen heeft. Laatst las ik in een mooi gebedenboek van een 

Franse pastoor, Andre Dumas.  Hij constateert dat de kerk op een 

‘walmende kaars’ doet denken, op het punt van doven. Hij bidt tot 

God: ‘U weet, dat zij, de kerk, te klein is voor Uw grootheid, en te 

groot voor onze kleinheid’. Het gebedenboek draagt als titel: 

“Honderd kansen van inkeer”. Een titel die veel te denken geeft. Het is 

een van de wonderen van het Christelijke leven dat we altijd weer kan-

sen krijgen om tot inkeer te komen en ons leven te veranderen. Daar-

om gaat dit gebed van Dumas verder met de bede dat we geen toe-

schouwers blijven die buiten blijven staan en kijken naar wat er alle-

maal in de kerk gebeurt en niet gebeurt. Zolang we toeschouwer blij-

ven gebeurt er ook niets met onszelf. Dat verandert allemaal wanneer 

we actief worden. Dan verandert er iets met de kerk en met onszelf. 

Een van de dingen die we gaan ontdekken is dat de kerk onze familie is 

met Gods Geest als verbindende en stimulerende kracht  

 

Vanuit de Centrale Kerkenraad hoop ik dat we met elkaar eraan kun-

nen werken dat iedereen zijn of haar plaats in de familie zal vinden. 

Bovendien is er altijd ruimte voor meer familieleden. Ook een wonder 

a more serious note, let's have a closer look at the topic of loneliness.  

 

Loneliness is real. It's no respecter of persons. Christians and none 

Christians alike can be affected. Although I do not have any substantia-

ting data, I am quite sure that also in our very own little Ebenezer 

Church we will find members who feel lonely, albeit it at times. Even 

persons who are very active in the Church can sometimes be over-

come with a sense of loneliness. There is a difference between being 

alone and feeling lonely. You may choose to be alone at times and live 

happily, while others may find this a lonely experience. In fact, there is 

a need in our lives for getting alone sometimes. Do you recall the ex-

ample set by Jesus? We read in Matthew Chapter 14 

verse 23:"And when He had sent the multitudes away, He went 

up into a mountain apart to pray, and when the evening was 

come, He was there alone." A vital facet of Christian life is getting 

alone to pray, meditate and read the Word.  

 

As was said before, being alone and loneliness are not the same. The 

question we can ask ourselves is, what causes loneliness? There are 

several reasons why people feel lonely. Let me mention just three. 

 

First of all, there is loneliness caused by society. How many folks 

are we really close to, even in a small community like Curacao? How 

many genuine friendships do we have? We should be grateful that we 

have a Savior Who loves us unconditionally and who knows us by our 

name as is written in John Chapter 10 verse 14:"I am the good 

Shepherd and I know my sheep." 

 

Secondly, there is loneliness caused by service. Those of us who 

have occupied leadership positions in our community and even in our 

Church know that you can experience loneliness at times. President 

Harry Trumann when he was president of the United States said this: 

“To be president of the USA is to be lonely, very lonely, at times 

of great decisions." Leadership positions usually involve people com-

ing to you for help and advice, while oftentimes leaders have no one to 

go to themselves. I still vividly recall the day I sat down in my office as 

the recently appointed Director of the Department of Development 

Cooperation. At that moment I fully grasped the expression: “It’s lone-

ly at the top". 

 

We all know the story of Moses who at times felt weighed down with 

the burden of God's people. We read about this heavy burden which 

rested on the shoulders of Moses in Numbers Chapter 11 verses 

10 to 15. Now before we criticize Moses, we had better walk in his 

shoes for a while. He had all the children of Israel to take care of. Lead-

ership is not easy nor is Service. It's demanding. And certainly, Chris-

tian Service is not easy. It will rob you of your time with your family, 

you oftentimes become the target of criticism, envy and blame. Yes, 

there is loneliness caused by performing Service in God's Vineyard. But 

I am sure that you will agree with me that it's a privilege to be one of 

God's servant leaders and that at times we experience excitement and 

gratification when doing God's work. Helping others in need or bring-

ing more souls to Christ by far outweighs the moments that we might 

feel lonely. 

 

Thirdly there is loneliness caused due to suffering. Apart from 

Christ, probably no other person in Scripture suffered as much as did 

Job. He lost his wealth in one day. He lost all of his children in one day. 

And then he lost his health. He lost the love of his wife and he lost the 

compassion of his friends, but he never lost his Faith in God. Job said 

about his life in Job Chapter 7 verse 16:"I loathe it; I would not 

live always. Let me alone, for my days are vanity." Job said about 

his friends: “My kinsfolk have failed me, and my familiar friends 

have forgotten me...my breath is strange to my wife." Do you 
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Bericht uit de Centrale  

kerkenraad  
 

Door Brede Kristensen 

A very famous singer, just before he died wrote on a note these 

words: “I feel so alone sometimes, I would love to be able to 

sleep. I'll probably not rest. I have no need for all of this, help me 

Lord". 

 

Is it not strange that precisely in a world where the population is ever 

increasing that loneliness is one human kind's greatest problems? For 

example, a recent study carried out by the Dutch Central Bureau of 

Statistics, CBS, showed that more than four in ten persons experi-

enced loneliness. In 2021, nearly 14 percent of young people between 

the ages of 15 and 25 said they felt strongly emotionally lonely. Two 

years earlier, so before the outbreak of the COVID19 pandemic cri-

ses, it was still 8 percent. In that year persons over the age of 75 most 

often experienced emotional loneliness. The Government of the 

Netherlands degreed the week of October 3rd this year as the Week 

of Loneliness to highlight the many problems associated with loneli-

ness. It must be noted that technological applications, although effec-

tive to a certain extent, in many cases prove not to be effective tools 

to mitigate the adverse effects of the legally imposed social distance 

measures at the height of the COVID-19 pandemic. 

 

People experiencing loneliness sometimes revert to creative non-

conventional means to alleviate the pain of feeling lonely. There was 

that gentleman who went to see his physician. He said to him: "Doc, I 

want you to give me a split personality." The doctor asked him 

why, and he replied: “So I'll have someone to talk to.” But now on Continue on page 15 

"Overcoming Loneliness" 
 

By bro. Ralph James  
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sometimes feel that you ate all alone on this island? I am here to tell 

you that Jesus cares. He understands your loneliness from His own 

experience as expressed in John Chapter 1 verse 12:"He came 

unto His own and His own received Him not." and in 

Psalm Chapter 22 verse 1 we read: “My God, my God, why hast 

Thou forsaken me?" 

 

The Word of God contains many resources to effectively address 

and overcome loneliness. Let me share some of these resources with 

you. Do you recall the story of Elijah in Kings Chapter 19 when he 

ran away and hid himself from the Lord. The Lord said to him: “Elijah, 

why are you here?" Elijah answered: “Lord God All-Powerful, I have 

always served you the best I can, but the Israelites have broken 

their agreement with you. They destroyed your altars and killed 

your prophets. I am the only prophet left alive, and now they are 

trying to kill me!". Then the Lord said to Elijah: “Go stand in front 

of Me on the mountain. I, the Lord, will pass by you." The stories 

in 1st and 2nd Kings show us Elijah's humanity. I am sure many of us can 

compare the doubts and struggles of Elijah with those we ourselves 

sometimes experience in our Faith journey. A Faith journey is by defi-

nition a lonely journey. But from Elijah's story we can receive the as-

surance about Who God is and what we can expect from Him, even in 

the midst of our darkest moments when we are overcome by loneli-

ness. 

 

Let me share an example of a person who spent much time alone, but 

who never really felt lonely. Nelson Mandela spent 27 years impri-

soned of which 18 years on Robben Island. Life on Robben Island was 

very harsh, especially for political prisoners. Mandela was classified as 

the lowest grade of inmate, Class D. This meant he received the 

least privileges, the hardest punishments and the worst living condi-

tions. He was incarcerated in what is called solitary confinement, a 

perfect feeding ground for loneliness and bitterness. The way Mandela 

experienced these harsh conditions on Robben Island can best be illus-

trated by the following story.  One day one of Mandela's prison guards 

came and stood in front of the prison cell. Feeling very sorry for Man-

dela he expressed his sympathy for the plight of Mandela having to 

spend such a great part of his life behind bars. Mandela's response was, 

yes, there are bars separating us from each other. The question how-

ever is who is behind bars? You see, Nelson Mandela might have been 

restricted in his physical mobility, however his mind and spirit re-

mained free to roam beyond his spatial confinement. 

 

Mandela's explanation for him not feeling lonely and becoming bitter is 

captured in his following expression: “Hope was always there and 

this is what saved us, because we went to prison under the cloud 

of glory and we felt that we had done the right thing and that 

rather gave us a lot of power and strength to face these expe-

riences". Nelson Mandela made it known that he was a Christian, ow-

ing his education almost entirely to the Methodist Church. Did Nelson 

Mandela ever dream of becoming President after the resignation of the 

then President Pik Botha? I do not believe so. What I do believe is 

that the life of Nelson Mandela shows us that in the face of adversity, 

the same God who used mighty men as mentioned in Scripture to ful-

fill his plans is still very much active in the times we are living in. God's 

Plan for us will come to fruition. Even in the midst of us feeling lonely, 

God has a plan for each and every one of us. He might not always 

show us the details, because if he showed us what He had in store for 

us, where He is taking us, it would excite and amaze us. However, if 

we saw what it's going to take us to get there -the giants and Pha-

raohs we'll face, the lonely nights, the betrayals, the closed doors-we 

would think: “I’ll just stay where I am".  

 

As was the case with Elijah and also Nelson Mandela, God usually does 
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not take away the obstacles ahead of us as His plans unfolds, but He AL-

WAYS accompanies us and leads us through those obstacles. Take for 

instance the story of Shadrach, Meshach and Abednego. When they 

were thrown into the fiery furnace, King Nebuchadnezzar looked into 

the fire. Besides the three young men who walked about in the fire un-

harmed, he saw a fourth person, the Son of God. This story shows us 

that once God has a plan for our lives, He will see to it that that plan 

becomes reality, even if He has to go through fiery times with us to get 

there. All it requires is that we remain obedient to Him and that we con-

tinue walking by Faith, no matter what. Is this not what Elijah experienc-

es. In Hebrews Chapter 13 verse 5 we read: “He hath said, I will 

never leave thee nor forsake thee". You see the darkness and loneli-

ness of that cave was God and when Elijah stood on the mountain God 

revealed His Presence to Elijah in a still small voice.  

 

The question now is, how do we as Christians respond to feeling lonely? 

How does our Faith help us in overcoming the effects of loneliness? The 

bottom line is that we feel lonely when we are separated from God. As 

Christians we know that NOTHING can separate us from the love of 

God. This is clearly written in Romans Chapter 8 verses 38 & 

39:"38. For I am convinced that neither death nor life, neither an-

gels nor demons, neither the present nor the future, nor any pow-

ers,"39 neither height nor dept nor anything else in all creation, will 

be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus 

our Lord. ``  

 

There are times when we as Christians simply need to read and immerse 

ourselves in the Word of God. I am talking about the times when not 

even a good Sermon or a word of encouragement from someone even 

dear to us cannot reach us in a situation where we feel totally lonely 

and left alone. At such times only hearing from God himself through His 

Word can move your heart and Soul and stir up our Faith. May the 

Scriptures which we heard this morning remind us that the God we 

serve deeply cares for us and loves us with Agape love. Our God is a 

wonderful God Who has compassion for us and Who has given us the 

Holy Spirit to accompany us throughout our trials and tribulations. One 

of my favorite Psalms is the 23rd Psalm. Verse 4 in particular can be 

associated with the loneliness experience of the Psalmist. It Says: “Even 

though I walk through the valley of death, I will fear no evil, be-

cause Thy Rod & Thy Staff They comfort me". When overcome by 

feelings of loneliness, despair, sadness and what have you, we should re-

member that we have a Comforter and a Guide Who will take us 

through whatever trials and tribulations we may be experiencing. We 

must all become even though people, people who have undeterred Faith, 

knowing that if God is for us who can be against us?  

 

As I close, let me leave you with three more scriptures that can certainly 

be considered as effective resources to reflect on when feeling lonely.  

 

They Are: 

Romans Chapter 8 verse 28 

28 And we know that all things work together for good to them that love God, 

to them who are the called according to his purpose. 

 

Philippians Chapter 4 verses 6-8 

6 Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, 

with thanksgiving, let your requests be made known to God; 7 and the peace 

of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds 

through Christ Jesus. 

 

Psalm Chapter 4 verse 8: 
"I will lie down in peace and sleep, for Thou alone Lord will keep me safe. 

 

Friends in Christ, Be Good and Be Blessed. 

Continued from page 14 
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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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