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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 2015 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 21 januari in Wekerom en op 15 juli in Blaricum. 
 
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 2016 
de vacature in de Gemeente op Bonaire vervulden: Ds.Broer Roolvink uit Noordwijk, Drs.Jan 
Greven uit Blaricum, Ds.Ben Hengeveld uit Huizen, ds. Johannes de Roo uit de Hoek, nabij 
Wolvega(Fr) en ds. Greteke de Vries uit Bussum. De vliegreis vv, behuizing, 
communicatiemiddelen en auto werden door de VPGB t.b.v. de predikanten bekostigd. 
In het verslagjaar werd de predikantsvacature van half januari tot half mei vervuld door Ds. 
Ben Hengeveld, van half mei tot half september door ds.Greteke de Vries en van half 
september tot half januari door ds.Johannes de Roo. 
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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.  
 
Aanvang restauratie van de kerk in  Rincon 
 
Beide kerken op Bonaire vragen om onderhoud, waarbij het kerkje in Rincon een drastische 
restauratie behoeft. Door gemeenteleden in Rincon werd al een plaatselijke stichting opgericht 
om gelden in te zamelen voor een eventuele restauratie Halverwege het verslagjaar zijn enkele 
fondsen in Nederland aangeschreven door onze Stichting met het verzoek de restauratie van 
beide kerken in financieel te willen ondersteunen. De Maatschappij van Welstand en de 
Insinger Stichting bleken bereid substantieel financieel bij te dragen in de 
restauratiewerkzaamheden. In het verslagjaar werd in februari een begroting voor restauratie 
van de kerk in Rincon opgesteld door de plaatselijke stichting in Rincon. In april had de 
secretaris van onze stichting op Bonaire een overleg met de voorzitter van de plaatselijke 
stichting in Rincon over de opzet en invulling van toezicht te overleggen, waarna in november 
van het verslagjaar de restauratiewerkzaamheden van start gingen. Onze stichting maakte een 
aanvangstermijn over eind van het verslagjaar. 
 
Communicatie van de Stichting met de Kerkenraad VPGB 
 
Zoals gebruikelijk werd vooral met de praeses van de VPGB,  mevrouw Desiree Coffie  het 
contact onderhouden via e-mails, dan wel per Skype of telefoon. De contacten bestonden uit 
overleg over aan te trekken predikanten,  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. 
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. 
 
Fondsenwerving en donateurs 
Vanaf medio 2011 hebben diverse kerkgemeenschappen en personen donaties gedaan ter 
ondersteuning van het werk van de VPGB Daarmee werd bijv. een nieuw elektronisch orgel 
aangeschaft voor de kerk in Rincon, bijeengebracht in een bazaar van de PKN-gemeente van 
de Kievietkerk te Wassenaar, de restauratie van de kansel in de kerk te Playa uit de bijdrage 
van de PKN Maranathakerk te Den Haag en werden 100 exemplaren van het Nieuwe 
Liedboek ter beschikking gesteld door de PKN Noordwijk. 
De Stichting spreekt haar erkentelijkheid uit voor deze ondersteuning van de VPGB aan alle 
donateurs en kerkgemeenschappen en in het bijzonder ook voor de toezegging in  
ondersteuning door de Maatschappij van Welstand en de Insinger Stichting.  


