
				Stichting Vrienden van de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire(VPGB) 
	

Jaarverslag 2014 

1.Inleiding 

Op 19 december 2012 werd de Stichting Vrienden van de VPGB opgericht om daarmee van 
uit Nederland de Protestantse Gemeente op Bonaire daar waar mogelijk te ondersteunen. De 
statuten van de Stichting vermelden als doelstelling: 

DOEL 
Artikel 2. 
1. De stichting heeft ten doel:  
a. fondsenwerving ten behoeve van projecten van de VPGB, welke ondersteuning behoeven 
b. Ondersteuning in het het onderhoud van het  kerkgebouw(monument) te Kralendijk en het kerkgebouw te 

Rincon van de VPGB te ’Bonaire, en ter financiële ondersteuning van de inrichting en instandhouding 
daarvan 

c. voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, 
alles in de ruimste zin des woords. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
a. Naambekendheid van de VPGB te bevorderen 
b. Contact te onderhouden met de kerkenraad van de VPGB met betrekking tot 
projecten, die in aanmerking komen voor fondsenwerving 
c. Fondsenwerving in de meest ruime zin. 
 
2. Bestuur van de Stichting 

In 2014 werd het bestuur gevormd door: 

Voorzitter:            drs. J.Greven 
Secretaris :           drs.G.K.Wiersma 
Penningmeester : drs.P.K.Borkent 
Het bestuur kwam voor overleg bijelkaar op 27 januari in Wassenaar en op 12 mei en 18 
december in Wekerom. 
 
3. Activiteiten van de Stichting in verslagjaar. 
Gevraagd en ongevraagd verleent de Stichting adviezen aan de kerkenraad van de VPGB. 
Predikanten 
Na de transitie van Bonaire als onderdeel van de Nederlandse Antillen naar een Openbaar 
Lichaam van Nederland, had de gemeente te maken met een predikantsvacature, welke niet 
langer bekostigd werden door de overheid van de Nederlandse Antillen. Bonaire als Openbaar 
Lichaam, deel uitmakend van Nederland, kreeg te maken met de scheiding van Kerk en Staat. 
Op de bekostiging van een predikant voor de VPGB was de kerkenraad niet voorbereid. De 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trof na verzoek van de VPGB een 
transitieregeling, waardoor het voorlopig mogelijk werd predikanten met emeritaat om niet uit 
Nederland aan te trekken voor kortere of langere tijd. De Vertegenwoordiger van de 
VPGB(Wiersma) in Nederland rekruteerde de predikanten vanaf 2011en daarna werd deze 
taak geïntegreerd in de activiteiten van de stichting sinds 2014. 
Ds.Wilma van der Linden, via de IPNZE,  beet het spits af als eerste gastpredikant uit 
Nederland in  september 2011, waarna met regelmaat de volgende predikanten tot eind 2014 
de vacature in de Gemeente op Bonaire vervulden: Ds.Broer Roolvink uit Noordwijk, Drs.Jan 
Greven uit Blaricum en Ds.Ben Hengeveld uit Huizen. De vliegreis vv, behuizing, 
communicatiemiddelen en auto worden door de VPGB t.b.v. de predikanten bekostigd. 
Naast een relatief lang verblijf als predikant op Bonaire, maakte ds.Broer Roolvink samen met 
de kerkenraad veel werk van het protest rond de dubieuze kwestie van verhuur van het 
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bijgebouw(voormalige Oranjeschool) van de kerk te Playa door het eilandbestuur aan een 
restaurantuitbater. Het mocht echter niet baten. 
Het stichtingsbestuur probeert ieder jaar de predikanten, die dienst deden op Bonaire, op een 
dag in het jaar bijeen te brengen  om met elkaar gedachten en ervaringen uit te wisselen m.b.t 
de Gemeente op Bonaire. 
 
Website 
Een eerste begin werd gemaakt met het ontwerpen van een website voor de VPGB, waarin  
ook een pagina werd ingeruimd voor de Stichting. De website werd opgezet door Thomas 
Borkent van Buro Brom te Amsterdam en ging op 18 september de lucht in. Binnen de 
website is een kader gemaakt met tekst en inhoud van de Stichting. 
http//:protestantsegemeentebonaire.com 
 
Communicatie van de Stichting met de Kerkenraad VPGB 
 
Vooral met de praeses van de VPGB,  mevrouw Desiree Coffie werd het contact onderhouden 
via e-mails, dan wel per Skype of telefoon. De contacten bestonden uit overleg over aan te 
trekken predikanten, adviezen over bijv opzetten van een gelijksoortige Actie Kerk Balans, 
zoals in Nederland gebruikelijk is en diverse andere inhoudelijke zaken, zoals ook de zorg, 
die er bestaat over de materiële zaken als renovatie van de kerkgebouwen.De  dienstdoende 
predikanten in het verslagjaar maakten deel uit van de  kerkenraadsvergaderingen, waarin o.a 
ervaringen in Nederland,  met de kerkenraad van de VPGB werden uitgewisseld. 
Samen met andere gemeenteleden van de VPGB maakte Jan Greven zich tijdens zijn verblijf 
sterk voor het hernieuwen van de ledenadministratie. De gemeente telt ongeveer 150 leden. 
Sinds 2013 verblijft Gerrit van Kruistum met zijn gezin op Bonaire. Gerrit is als vrijwilliger 
werkzaam voor de Stichting Krusada. Daarnaast is hij actief meelevend lid geworden van de 
Protestantse Gemeente en treedt later toe tot de kerkenraad. 
Onnodig eigenlijk te vermelden, dat de Stichting in dit alles slechts een adviserende stem 
heeft en de besluitvorming uiteraard plaatsvindt binnen de kerkenraad van de VPGB. 
 
Kerk in Rincon 
Op 27 mei bestond de kerk in Rincon 80 jaar en in een speciale dienst werd hieraan aandacht 
besteed.  Op 22 februari 1934 legde gezaghebber Herman B.C. Schotborgh de eerste steen. 
Onder leiding van A.J. Neuman, in de wandeling bekend als  Shon Bambam, werd het werk in 
enkele maanden voltooid. Op 27 mei 1934 is de kerk in Rincon ingewijd door ds. Van Essen 
en ds. Carel E.H.J. Milet de St. Aubin die hiertoe uit Curacao was overgekomen, met de tekst: 
“Tot hiertoe heeft de Heer zelf ons geholpen”, 1 Samuel. 

Contacten met de PKN 
Al in januari  2011 werd contact door de Vertegenwoordiger van de VPGB in Nederland 
gezocht met de PKN om de gevolgen van de staatkundige transitie voor de VPGB ter sprake 
te kunnen brengen en advies daarover in te winnen.De PKN had in haar begroting 2011 
aangegeven meer aandacht voor de kerken op de eilanden Aruba en Bonaire te willen geven. 
Het gesprek in februari 2011op het Dienstencentrum van de PKN te Utrecht heeft niet geleid 
tot concrete stappen ter ondersteuning van de VPGB. 
Opnieuw heeft  halverwege dit verslagjaar een gesprek met functionarissen van het 
Dienstencentrum te Utrecht plaatsgevonden. Van de kant van de Stichting waren daarbij 
aanwezig Jan Greven, Guido Wiersma en Danny Warbout. Van de zijde van de PKN werd in 
dat gesprek aangegeven, dat een nauwere band van de PKN met de VPGB , gelet op de te 
plegen inspanningen, niet tot een gewenst resultaat zou leiden. Hoogstens een status in 
oecumenisch verband zou een optie zijn. 


