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KONGREGASHON PROTESTANT UNI BONAIRE 
VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE BONAIRE 

 

NUMMER 15 – MAART-APRIL 2015 

 
    

 
 

 
 

GEMEENTEBLAD VAN DE VPGB TE RINCON EN KRALENDIJK 



 
 

Kerkgebouwen: 
Rincon: Kaya C.D. Crestian, Eredienst zondag 8.30 uur. 
Kralendijk: Plasa Wilhelmina, Eredienst zondag 10.00 uur. 
 
Predikant:  
 
Kerkenraadsleden: 
 
Désirée Coffie (praeses, ouderling), Boulevard Gobernado Nicolaas 
Debrot 49, telefoon 717-2881 / 7003316, e-mail daisycoffie@hotmail.com 
Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling), Kaya Korona 91, telefoon 5273292,  
e-mail marytjin@gmail.com 
Sapphira Coffie (quaestor, ouderling), Kaya Den Bosch 4,  
telefoon 717-2834 / 7017994, e-mail sapphiracoffie@gmail.com 
Ifna Abreu-Thode (diaken), Kaya Sirena 5, telefoon 5100513, 
e-mail ifna1@hotmail.com 
Glenda Pourier-Loo (diaken),Kaya J.R. Dominico Herrera 4, 
telefoon 7860716, e-mail glendaloo@hotmail.com 
Soila Winklaar (diaken), Kaminda Tras Di Montana 
Renata Domacassé (ouderling), Kaya Alemania 7, 
telefoon 5164252 / 7964252, e-mail rdomacasse@hotmail.com 
Conny Ferreira (diaken) conny_ferreira@hotmail.com 
Gerrit van Kruistum (ouderling) gerrit@famvankruistum.nl 
Danuta de Jong (ouderling) danutadejong@gmail.com 
 
Vertegenwoordiger VPGB in Nederland: 
Guido Wiersma, gkwiersma@gmail.com 
 
Webiste van de VPGB:  www.protestantsegemeentebonaire.com   

mailto:gkwiersma@gmail.com
http://www.protestantsegemeentebonaire.com/
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ACTIVITEITENAGENDA MEI-JUNI 
 
 
Maandag  19.45 uur  Kooroefening in de kerk te Kralendijk 
Dinsdag    18.00 uur  Muziekles voor de jongeren in de kerk te 
      Kralendijk 
Zaterdag   16.00 uur  Jeugdclub in jeugdclubgebouw te  

    Kralendijk 
 
Bovenstaande activiteiten vinden in principe iedere week plaats. In de liturgie van de 
zondagse erediensten vind u de exacte gegevens van de activiteiten voor die week 
 
 

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 16) verschijnt op 
DV zondag 28 juni 2015.  
Kopij uiterlijk woensdag 24 juni 2015 inleveren bij Janneke Oosterveen. 
Contactgegevens zijn te vinden in de colofon achterin deze Kerkbode. 
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EREDIENSTEN 
 
Zondag 10 mei     10.00 uur Kralendijk  mw. Mary Tjin Asjoe 
Gezamenlijke dienst   viering moederdag      
  
Zondag 17 mei     08.30 uur Rincon  mw. Yvonne Isidora 
     10.00 uur Kralendijk  mw. Yvonne Isidora 
 
Zondag 24 mei    10.00 uur Kralendijk  ds. Luinstra, em 
Gezamenlijke dienst   viering Pinksteren      

 
Zondag 31 mei    08.30 uur Rincon  mw. Sapphira Coffie 
     10.00 uur Kralendijk  dhr. Gerrit van Kruistum 
 
Zondag 7 juni   08.30 uur Rincon  mw. Yvonne Isidora 
     10.00 uur Kralendijk  mw. Yvonne Isidora 
 
Donderdag 14 juni  08.30 uur Rincon 

10.00 uur Kralendijk   
 
Zondag 21 juni   08.30 uur Rincon   
Gezamenlijke dienst  viering vaderdag 
      
 
Zondag 28 juni   09.00 uur Rincon     
     10.00 uur Kralendijk   
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BIJBELLEESROOSTER    

 
 

 MEI 

Vrijdag  1  Psalm 104:1-14  Zondag 17 Hooglied 5:9–6:3 
Zaterdag 2 Psalm 104:16-35  Maandag 18 Hooglied 6:4-12 
Zondag 3  Hooglied 2: 1-7  Dinsdag 19  Hooglied 7:1-6 
Maandag 4  Hooglied 2: 8-15  Woensdag 20  Hooglied 7:7–8:4 
Dinsdag 5 Hooglied 2:16-3:5  Donderdag 21  Hooglied 8:5-14 
Woensdag 6  Hooglied 3: 6-11  Vrijdag  22  Handelingen 1:1-14 
Donderdag 7  Hooglied 4: 1-11  Zaterdag 23  Handelingen 1:15-26 
Vrijdag  8  Hooglied 4:12-5:1  Zondag 24  Handelingen 2:1-13 
Zaterdag 9 Psalm 33  Maandag 25  Psalm 68:1-11 
Zondag 10  1 Johannes 4:1-10  Dinsdag 26  Psalm 68:12-24 
Maandag 11 1 Johannes 4:11-21  Woensdag 27  Psalm 68:25-36 
Dinsdag 12  1 Johannes 5:1-12  Donderdag 28  Handelingen 2:14-28 
Woensdag 13  1 Johannes 5:13-21  Vrijdag  29  Psalm 110 
Donderdag 14  Daniël 7:1-14  Zaterdag 30  Handelingen 2:29-42 
Vrijdag 15  Daniël 7:15-28  Zondag 31 Psalm 150 
Zaterdag 16  Hooglied 5:2-8     

 

Handelingen 1:1-2  

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling 

klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze 

zich bevonden geheel vulde. 
  

  JUNI 

Maandag 1 Handelingen 2:43–3:10  Woensdag 17 Jesaja 1:1-9 
Dinsdag 2 Handelingen 3:11-26  Donderdag 18 Jesaja 1:10-20 
Woensdag 3 Handelingen 4:1-12  Vrijdag 19 Jesaja 1:21-31 
Donderdag 4 Handelingen 4:13-22  Zaterdag 20 20 Jesaja 2:1-5 
Vrijdag 5 Handelingen 4:23-31  Zondag 21 Jesaja 2:6-22 
Zaterdag 6 Psalm 130  Maandag 22 Jesaja 3:1-12 
Zondag 7 Marcus 3:20-35  Dinsdag 23 Jesaja 3:13–4:1 
Maandag 8 Marcus 4:1-12  Woensdag 24 Jesaja 4:2-6 
Dinsdag 9 Marcus 4:13-23  Donderdag 25 Psalm 30 
Woensdag 10 Marcus 4:24-34  Vrijdag 26 2 Korintiërs 6:14–7:4 
Donderdag 11 Psalm 92  Zaterdag 27 2 Korintiërs 7:5-16 
Vrijdag 12 Marcus 4:35-41  Zondag 28 2 Korintiërs 8:1-15 
Zaterdag 13 Marcus 5:1-20  Maandag 29 2 Korintiërs 8:16-24 
Zondag 14 Marcus 5:21-43  Dinsdag 30 2 Korintiërs 9:1-14 
Maandag  15 Psalm 107:1-22 
Dinsdag 16 Psalm 107:23-43 
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AFSCHEIDSDIENST 
 
In een zeer goed gevulde kerk in Kralendijk en in een prachtige afscheidsdienst met 
medewerking van het Koor Kyrie Eleison, heeft ds. Ben Hengeveld en echtgenote 
Ineke zondag 5 april 2015 na een jaar afscheid genomen van de Verenigde 
Protestantse Gemeente Bonaire.Op dinsdag 7 april 2015 vertrok ds. Hengeveld en 
echtgenote naar Nederland. 
 
Wij danken als gemeente ds. Hengeveld voor het belangrijke werk wat hij voor onze 
gemeente heeft gedaan en wensen hem veel geluk toe. 
 
Ook namen we afscheid van koordirigent Elly Oudshoorn die deze taak voor vele 
jaren heeft vervuld. Gelukkig blijft Elly samen met haar wederhelft Aat actief als 
koorleden van het kerkkoor Kyrie Eleison. De kerkenraad heet de opvolger van Elly 
Oudshoorn Marian Passchier hartelijk welkom toe! De kinderen van de nevendienst 
o.l.v. tante Karin waren in deze feestelijke dienst natuurlijk ook van de partij. 
 
Nadat het officiële gedeelte achter de rug was, werd het tijd voor een aantal 
toespraken met daarbij de nodige aandenken. 
 
Door scriba Mary Tjin-Asjoe werd het woord gevoerd namens de kerkenraad en de 
gemeente. 
 
Allereerst bedankte de scriba koordirigent Elly Oudshoorn 
namens de kerkenraad. Onder haar leiding zijn er talrijke 
optredens geweest zowel in de kerk te Rincon alsook in 
Kralendijk. De kerkenraad en de gemeente heeft Elly leren 
kennen als een zeer enthousiaste dirigent, voorts leidde ze 
het koor op een professionele wijze, met geestdrift en met 
veel plezier. Ook reciteerde de scriba een gedicht speciaal 
gemaakt voor deze gelegenheid. Kerkenraadslid Gerrit van 
Kruistum overhandigde daarna een bos bloemen en een 
aandenken aan Elly Oudshoorn. Het koor zong een lied 
speciaal gecomponeerd voor deze gelegenheid t.b.v. Elly 
Oudshoorn.  

 
Vervolgens bedankte de scriba ds. Hengeveld uit de grond van 
het hart voor het goede werk wat hij in deze ambtsperiode met 
veel toewijding voor de gemeente op Bonaire heeft verricht. 
Ds. Hengeveld werd bedankt voor het jaar waarin hij met de 
kerkenraad van VPGB gezamenlijk optrok en waarin zij alles in 
het werk hebben gesteld om met elkaar de kerk in beweging te 
houden.  
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Namens de gemeente overhandigde kerkenraadslid Gerrit 
van Kruistum ds. Hengeveld een prachtige tekening van de 
kerk in Kralendijk met persoonlijke berichten van de 
kerkenraad en de gemeente.  
 
Mevrouw Ineke Hengeveld werd ook niet vergeten en 
werd, door kerkenraadslid Gerrit van Kruistum, verrast met 
een prachtig ruiker bloemen. Dit als dank voor de steun 
van haar man gedurende de afgelopen periode. Daarna 
overhandigde de scheidende koordirigent Elly Oudshoorn 
een aandenken aan mevrouw Ineke Hengeveld. 
 
Aan het eind van de ochtend bedankte het vertrekkende domineesechtpaar de 
sprekers voor de mooie woorden en de gemeente voor de geweldige opkomst en de 
prachtige cadeaus. Na het zingen van het Zegenlied was er gelegenheid koffie te 
drinken met een stuk taart, en persoonlijk afscheid te nemen van ds en mevr. 
Hengeveld door hen de hand te schudden 
 
Tevens werd de wens uitgesproken dat de VPGB spoedig weer een Herder mag 
krijgen. 
 
Mary Tjin-Asjoe, scriba 
 

OP BEZOEK BIJ… MARIJKE 
 
Kerkenraadslid Glenda Pourier was op bezoek bij onze 
trouwe kerkganger Marijke, die nu in Zutphen (Nederland) 
woont. Er was tijd voor een gezellig moment samen en 
Marijke heeft een bos bloemen en chocola van Glenda 
gehad. 
 

 

GERIDDERD 
 

Onze scriba, mw. Mary Tjin-Asjoe, kreeg op 25 april jl. van de gezaghebber de 

onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld, vanwege haar 

verdiensten op muzikaal, sociaal en religieus gebied. Zo behaalde haar compositie 

‘Balor di Amor’ de eerste prijs op het Duo Festival van de Cariben in 2007. 

Daarnaast zette en zet zij zich in voor mensen met een beperking, de jeugd, 

risicojongeren, alfabetisering en is zij lid van de commissie Toezicht Justiële 

Inrichtingen die zich om de gedetineerden op het eiland bekommert. Masha pabien! 

Bron: Antilliaans dagblad  
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MAAK KENNIS MET: DS. J.G. LUINSTRA, EMERITUS PREDIKANT 
 

Graag wil ik me even aan u voorstellen, al kennen de meeste 

kerkgangers mij vast al wel van gezicht.  Mijn naam is Jaap 

Luinstra, ik ben 66 jaar oud, gehuwd met Marian Passchier en  

emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.  

Sinds juni  vorig jaar woon ik op het mooie eiland Bonaire, waar 

mijn vrouw werkzaam is bij de dienst Samenleving en Zorg.  Ja, 

ik ben ‘emeritus’ , dat betekent letterlijk ‘uitgediend’. In gewoon 

Nederlands zou je zeggen:  met pensioen. Ik heb bijna 40  jaar 

gewerkt als predikant, zo’n 30 jaar in Nederland en zo’n 10 jaar in Indonesië.  In 

Nederland heb ik de gemeenten Soesterberg, Grijpskerk, Assen en – als laatste - 

Katwijk aan Zee gediend. Door het verblijf in Indonesië, waar ik in dienst van de 

Zending werkzaam was als predikant voor kadervorming en als docent aan de 

Theologische faculteit,  is het leven in de tropen mij niet onbekend. Het wonen op  

Bonaire bevalt ons heel goed. We zijn druk bezig met het leren van Papiaments.  

Her eerste jaar van mijn verblijf hier heb ik een Sabbatsjaar genomen, een tijd om 

bij te komen en weer nieuwe  inspiratie op te doen. Op Pinksterzondag 24 mei  hoop 

ik voor te gaan in de kerk van Playa. Daar kijk ik al naar uit! 

 

Jaap Luinstra  

 
 
MAAK KENNIS MET: MARIAN LUINSTRA-PASSCHIER, ORGANIST 

EN KOORDIRIGENT 

In juni 2014 zijn mijn man Jaap en ik verhuisd naar Bonaire en 
behoren inmiddels tot de vaste groep kerkgangers van Playa, 
en een enkele keer in Rincon. Drie jaar geleden was ik in 
opdracht van de GGD Den Haag drie maanden werkzaam op 
Bonaire, St. Eustatius en Saba, toen bezocht ik verschillende 
malen de dienst van Ds. Wilma. Inmiddels wonen Jaap en ik 
hier al weer bijna een jaar en hebben we het samen goed naar 
onze zin. Zo nu en dan bespeel ik het orgel in Playa en ook in 
Rincon. Daarnaast heb ik sinds enkele weken de leiding van 
het koor overgenomen van Elly Oudshoorn, die dat meer dan 11 jaar heeft gedaan! 
Dat is dus een grote uitdaging. Maar het is erg leuk om met deze kleine groep 
enthousiaste zangers aan het werk te zijn en liederen in te studeren waarmee we de 
gemeentezang kunnen ondersteunen. Ik speel orgel sinds mijn jonge jeugd en 
kerkorgel sinds ik 11 jaar was, en in het jaar2000 heb ik nog een diploma kerkelijk 
orgelspel behaald. Het samen zingen heb ik van huis uit meegekregen, en sinds 
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mijn 15e jaar heb ik in allerlei koren meegezongen en regelmatig leiding gegeven 
aan koren en zanggroepen. Door getrouwd te zijn met een predikant heb ik in veel 
gemeenten kunnen meedoen als organist en koorzanger of – dirigent. 

Ik ben werkzaam als arts bij de Publieke Gezondheidszorg, een afdeling van de 
Dienst Samenleving & Zorg van het Openbaar Lichaam. In Nederland en Indonesië 
heb ik inmiddels bijna 38 jaar gewerkt in de publieke gezondheidszorg, vooral bezig 
met de preventie van allerlei ziekten. Het is een boeiende uitdaging om hier nog 
weer mee te kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor de bevolking van 
Bonaire. Naast het werk in de gezondheidszorg is muziek, vooral kerkmuziek, altijd 
mijn tweede liefde geweest. Het is fijn om op Bonaire te werken en ook weer met 
anderen samen tot eer van God muziek te kunnen maken. 

Marian Luinstra 

 
GOED INITIATIEF! 
 
Zo nu en dan komen er mensen langs die belangeloos een 
steentje bij willen dragen aan het behoud van de VPGB. Thea 
Warbout-Brouwer, woonachtig in Nederland, is zo’n persoon. 
Zij heeft voor nos kerk’i het enthousiaste en creatieve plan 
opgevat om aan fondswerving te doen. Hoe? Door kaarten te 
schilderen! Deze kaarten laten zij en haar echtgenoot, Danny 
Warbout, op eigen kosten drukken. De bedoeling hiervan is 
dat de gemeente van de VPGB deze kaarten aan bezoekers 
van onze kerkdienst, bijvoorbeeld vakantiegangers, gratis kan 
meegeven. Bij de kaarten wordt ook een zogenaamde ‘bedelbrief’ verstrekt, waarin 
de mensen om een bijdrage voor onze gemeente wordt gevraagd. De bezoekers 
krijgen door middel van de kaart een prachtig aandenken aan ons eiland. De 
bijbehorende ‘bedelbrief’ stimuleert hen hopelijk om een schenking te doen aan de 
VPGB. Op de volgende pagina ziet u een voorbeeld van de kaarten die Thea heeft 
geschilderd. Daaronder ziet u ook de ‘bedelbrief’, die wordt meegegeven. De brief is 
ook beschikbaar in het Papiamentu en in het Engels. 
 
Dit soort initiatieven zijn van harte welkom! Wie heeft er ook een goed idee?! 
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BON BINI  (welkom) 

Deze mooie ansichtkaarten van Bonaire worden u aangeboden door de twee Protestante kerken van Bonaire in 

Rincon en Kralendijk (Playa). Deze karakteristieke en beeldbepalende kerkjes uit 1935 en uit 1847  hebben naast 

historische waarde ook een maatschappelijke en sociale functie hier op Bonaire. Beide kerkjes moeten echter 

dringend gerestaureerd worden en daarvoor vragen wij om uw hulp. 

Wij hopen dat u ons wilt steunen met een royale bijdrage U kunt bijgaande envelop gebruiken en deze in de 

collectezak doen. Of u kunt uw bijdrage overmaken op banknummer:  …….  onder vermelding van restauratiefonds.                                                                                                    

Denkt u alstublieft ook nog aan ons als u weer thuis bent. U kunt ook donateur worden. 

MASHA DANKI  (dank u wel) 

De kaarten zijn gratis ontworpen en gedrukt door              Thea Brouwer  (http://theabrouwer.nl)  

http://theabrouwer.nl/
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Gevraagd met spoed: 
 

 Vaste Vrijwillige Bijdragen! (indien U al een VVB afdraagt: bij deze onze 
welgemeende dank!) 

 Predikant voor minimaal 3-maanden-periode 

 Nieuwe leden voor de Kerkenraad 

 Leidsters voor de Jeugdclub 

 Leidsters voor de Nevendienst Playa 

 Redacteur Kerkblad 

 Vrijwilligers t.b.v. schoonmaak Kerk'i Playa, sorteren-conform 
bankvoorwaarden "inpakken"-deposit collectegelden bij de bank, bijhouden en 
aanvullen koffietafelvoorraad Playa, enz. enz……. 

 Donateurs voor bewerkstelligen/betalen werkzaamheden waarvoor geen 
vrijwilligers voor zijn! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MI FE  
 
Mi fe ta keda pruebá varios biaha tur dia, i mas biaha ku mi lo kier konfesá, mi no ta 
kapabel pa tene e bandera di mi fe na haltu. 
 
Si un promesa a ser kibrá, òf si un sekreto traishoná, òf si mi eksperensha un dolor 
kontinuo, 
 
mi ta kuminsá duda Dios i Dios su amor. 
 
Mi ta kai miserablemente den e abismo di inkredulidat, ku mi ta yora di 
desesperashon. 
 
Despues e Spiritu ta halsami atrobe i un biaha mas mi ta sigurá den fe. 
 
Mi no sa kon esey ta sosodé, ku na momentu ku mi yora den tur honestidat, mi ta 
skuchá direktamente i mi ta bolbe bek na mi fe. 
 
Mi ta yená un biaha mas ku Spiritu i plantá firmemente riba tera sólido. 
 
* Un poesía di Maya Angelou (4 di aprel 1928 – 28 di mei 2014) 
 
Bèrdat, hopi biaha riba un dia nos ta haña nos konfrontá ku situashonnan i 
desishonan ku ta hasi un apelashon riba nos fe. Pero ki bunita ta e promesanan di 
Dios! E tey semper serka nos, e ta skucha nos i guia nos. Nunka nos no ta nos so. 
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Akibou tin algun palabra bunita di bida, saká for di beibel pa rekordá nos e 
promesanan aki. 
 
* Mi ta ku bo meskos ku Mi tabata ku Moisés – Yozue 3:7 
 
* No tene miedu, pasobra Mi ta ku bo; no desmayá, pasobra Mi ta bo Dios. Lo Mi 
fortalesébo, sí, lo Mi yudabo, sí, lo Mi sostenébo ku Mi man drechi di hustisia. – 
Isaias 41:10 
 
* SEÑOR lo warda bo salida i bo entrada for di awor i pa semper. – Salmonan 121:8 
 
* Pasobra E lo duna Su angelnan enkargo tokante di bo, pa wardabo den tur bo 
kamindanan. – Salmonan 91:11 
 
* Pasobra e wowonan di SEÑOR ta riba e hustunan, i Su oreanan ta atento pa 
skucha nan orashon, ma e kara di SEÑOR ta kontra esnan ku ta hasi malu." – 1 
Pedro 3:12 
 
* Pasobra kaminda dos òf tres ta reuní den Mi nòmber, ei Mi ta meimei di nan." – 
Mateo 18:20 
 
* Pasobra Ami ta SEÑOR bo Dios, Kende ta sostené bo man drechi, Kende ta 
bisabo: 'No tene miedu, lo Mi yudabo. – Isaias 41:13 
 
* No tene miedu, pasobra Mi ta ku bo; lo Mi trese bo yunan for di pariba, i rekohébo 
for di pabou. – Isaias 43:5 
 
* Hala serka Dios i E lo hala serka boso. – Hakobo 4:8 
 
* Mi ta stima esnan ku ta stimami; i esnan ku buskami ku diligensia lo hañami. – 
Proverbio 8:17 
 
* Tambe lo sosodé ku promé ku nan yama, lo Mi kontestá, i mientras nan ta papia 
ainda, lo Mi tende. – Isaias 65:24 
 
* 'Sklama na Mi, i lo Mi kontestábo, i lo Mi mustrabo kosnan grandi i poderoso ku bo 
no sa.' – Yeremias 33:3 
 
* Abo lo yama, i Ami lo kontestá bo. – Job 14:15 
 
Ingezonden door mw. Roosje van de Hoek 
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VERSLAG AKTIVITEIT DIA DI RINCON (30-04-2015) TE KERK'I 
RINCON 

 
Afgelopen 30 april was werd zoals vanouds de Dia di Rincon gevierd in Rincon. 
Mw. Linda Coffie heeft op zich genomen om dit jaar de activiteit van de VPGB op 
genoemde datum te organiseren en coördineren. Van deze activiteit het volgend 
verslag: 
 
De volgende bijdragen zijn ontvangen van: 
 
Artikels t.b.v. de yardsale: 
Zr. Carla Marica 
Elly Oudshoorn 
Linda Coffie 
   
Tamarindesap: 
Greta de Jongh en Walter Coffie 
 
Limoensap: 
Elly en Aat Oudshoorn 
 
Cupcakes: 
Familie Roosje van de Hoek 
 
Tamarinde voor de losse verkoop: 
Janie de Jongh 
 
2 Vlaggenmasten: 
Dienst DROB van het Openbare Lichaam Bonaire 
 
1 Bonaire-vlag: 
Afdeling Communicatie RCN 
 
Hulp bij voorbereiding op 29-04-2015: 
Wilson Thode 
Albert Crestian 
Jaedan Crestian 
Walter Coffie 
Aat Oudshoorn 
Elly Oudshoorn 
Linda Coffie 
Evo Cicilia 
 
Meegedraaid in de "stent" op 30-04-2015: 
Soila Winklaar 
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Elly Oudshoorn 
Aat Oudshoorn 
Zr. Carla Marica 
Marian Passchier-Luinstra 
Sapphira Coffie 
Walter Coffie 
Linda Coffie 
 
Opbrengst 30-04-2015: 
Tweede hands boeken: USD 30.00 
Tamarinde- en Limoensap: USD 111.50 
Porchsale: USD 87.75 
Bolo (cupcakes): USD 35.00 
Expositie foto's: USD 116.90 
Totaal opbrengst: USD 381.15 
 
Onkosten: 
8 pakken coldcups 10 ons van 100 stuks: USD 8.00 
7 zakken ijs: USD 15.75 
Huur tent: USD. 40.00 
2 pakken suiker: USD 3.40 
Totaal onkosten: USD 67.15 
 
Winst t.g.v. de VPGB: USD 315.00 
 
De Kerkenraad dankt een ieder die bijgedragen heeft om deze activiteit te doen 
slagen, in het bijzonder gaan woorden van dank uit naar mw. Linda Coffie, die het 
initiatief op zich heeft genomen om dit jaar deze activiteit te organiseren 
en coördineren. 
 
Désirée Coffie, praeses 
 

  



13 
 

KOORUPDATE APRIL 2015 
 
Wat hebben we goed geoefend voor de Paasdienst. De koorleden wisten dat het na 
ruim elf jaar mijn laatste keer dirigeren zou zijn. Ook ds. Ben Hengeveld en zijn 
vrouw Ineke zouden vertrekken. Ineke als koorlid. Wat was ik verbouwereerd dat de 
kerkbezoekers mij toezongen, georganiseerd door de nieuwe koordirigente, Marian 
Luinstra. Masha masha danki voor zoveel hulde. Weet dat ik het al die jaren met 
liefde en enthousiasme heb gedaan. Het was niet altijd gemakkelijk om mooie 
liederen te vinden en het over te dragen op de koorleden. Fysieke omstandigheden 
dwongen mij tot het nemen van dit besluit. De wetenschap dat Kyrie Eleison 
voorlopig kan blijven bestaan, is geweldig! Het feit dat Marian mij wilde vervangen, 
maakte het mij gemakkelijker om me terug te trekken als dirigent. 
 
Inmiddels heb ik meegezongen met een koorrepetitie en vind het erg leuk om het nu 
vanaf een andere kant mee te maken. Gewoon een uur heerlijk meezingen doet een 
mens goed! 
 
Doet u mee? 
Welkom op dinsdagavond om 19.45 in kerki Playa.! 
 
Hartelijke groet en zowiezo tot ziens. 
Elly Oudshoorn- Kapteijn. 
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KINDERPAGINA – VERHAAL  

Bida di antes na kunuku. 
 
Hopi anja pasa e pareha Roberto i Polin tabatá biba na kunuku, den un kasita traha 
di bara bat

ͤ
í ku lodo. 

 
E dak tabatá di pa’li mainsji, parti dilanti un ramada I kusjina trahá di flambeu. 
 
Un kuartu kòrtá di tabla. E flur tabatá halá di pòtlán. 
 
No muchu leu fo’i dje kasita tabatin e mangasina, pa warda kosecha den dje. 
 
Den e ramada tabatin un baki pa yena awa, den kusjina e fogon ku tres piedra riba 
dje. 
 
Bou dje fogon e kárga di palu basjá, pa traha e kandela. 
 
Den huki tabatá pará e piedra di múla riba 4 horkete ku e manga riba dje. 
 
Tur wea birá den banda riba e fogon tambe un lampi di bleki poné un banda i 
tayonan di bleki i granit birá den baki tayo pará riba pia. 
 
E lele i pal’i funchi ta kologá na un pida flambeu. 
 
Den kuartu tabatin un kama di palu, dos kama di pusji lorá pará den huki. 
 
Den hadrei riba bentana tabatin un kónchi ku nan ta pone webu di galinja aden i 
tambe dos poron pareu ku awa pa bebe, un zamba i un kanape tambe un lanterna 
kologá den dak. 
 
Asina ku gai dal su gritu di marduga, Chi Polin ku Robu (nan nomber di karinjo) ta 
bula lanta. 
 
Chi Polin ta drenta den kusjina pone e palunan entre e tres piedranan, basja korosin 
i sende e kandela. 
 
E ta yena e wea di bleki ku awa, poné riba e piedranan di fogon, pa traha kòfi ku e 
mes a tota I mula I yené den e trepochi. Ora e kachi kachi sak nan ta basjé den 
kanika pa bebe ku pida funchi ku a sobra ayera. Un ratu despues nan ta saboria un 
kontji papa di mainsji chiki. 
 
Despues trabou grandi ta habri. Kunuku ta yen di pal’I mainsji ku a kuminsa saka 
tapusji. 
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Robu tabatá bai kurá di kabritu pa hala lechi, kaba drenta kunuku pa mara panpuna, 
Chi Polin tabatá sáka awa na tanki pa muha e matanan di fruta I berdura. Habri 
galinja I duna nan mainsji katana I awa. 
 
Robu tabatá saka e buriku fo’I den sèrká. Barká e latanan pa bai pos pa halá awa 
ku pes pa trabounan di kas i e bestianan. Chi Polin ta bai ku ne, e ta pone un rudia 
riba su kabes I e ta hisa e lata yen di awa ku rama di liki loki pone den dje pa e no 
spula afo, pone riba e rudia ku ta riba su kabes. Anto e tabatin e abelidat di lenchi e 
lata ei (karge sin tene) te kunuku I ainda e pes yen di awa na su man. 
 
Djei, Robu tabatá hiba kabritu I karné nan bai kome na mondi. 
 
Tambe e tabatin ku pasa rònt pa tira bista riba trankera. Anto tin mainsji tambe ta 
wardé pa chapi yerba fo’I nan tronkon. 
 
Ochor nan ta kome mainta. Chi Polin a prepará kòfi ku lechi kabritu, ku repa mainsji 
chiki ku el a traha riba kasuela I nan a kome ku pida yorki hasa riba karbon di 
kandela. 
 
Despues Robu a kohe mochila ku semper ta prepará ku tur kos pa usa den mondi, 
kohe e bára di la pa e bai montia. Pa kusjiná yambo ku Chi Polin a kaba kita fo’I 
palu. Chi Polin a mula poko mainsji chiki pa hala funchi pa nan kome mèrdia ku 
yambo. 
 
Mientras Robu a yega I prepará e yuana, Chi Polin un bon kòki a kusjiná un yambo 
ku piska aden I kokolosji ku Robu mes a kohe na laman. 
 
Prome ku nan a kome, Chi Polin a pone poko yambo den un wea chiki ku un skot’I 
funchi. Lora nan den un teduki I laga Robu pasé na trankera pa komader besinja. 
 
Ora nan kaba, Robu tabatá bai lèg riba e banki den ramada, p’e hala un huma di 
pipa. Mientras Chi Polin tabatá kai sinta ‘bou den porta, humando sigaria Lafama ku 
kandela den boka. 
 
Trabou tabatá kontinua. Chi Polin tabatá bai laba I frega riba wasji ku habon blou 
duru, nan panjanan ku el a pone muha fo’I mainta den tobo. Kaba e tabatá habri 
nan riba trankera di pal’I yato pa solo seka nan. 
 
Robu tabatá bai kap palu den mondi pa traha un fòrnu di karbon. Chi Polin tabatá 
kompanjé pa yuda e yena e palunan den krewa. 
 
Djei Chi Polin tabatá bai rancho pa lanta e kandela di fogon pa kusjiná pa kome 
atardi. Mientras Robu ta kana wak den trankera buska nèsji di galinja pa kohe e 
webunan i mira kuantu galinja tin ta drumi riba webu of a brui. 
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Asina henter un dia nan tabatá keda mula nan kurpa te atardi, ora nan sinta na 
mesa pa kome huntu, un bon plato di panpuna stobá ku karni porko salgá. Bebe 
kanika di awa fresku foi den poron. Ainda Robu tabatin ku duna porko, kachó I pusji 
kuminda, sera kabritu, karné I galinjanan. 
 
Chi Polin tabatá laba tayo i weanan ku welensali pa kita vet I frega e weanan ku 
shinishi kandela pa kita chemene. 
 
Ketu bai e trepochi di kòfi, p’e keda kayente tabatá pará kant’I kandela, pa nan bebe 
mas anochi. Anto prome ku drumi nan tabatá bebe un kanika di e yerbanan ku tin 
den kunuku. 
 
Manera nan sa bisa: “Trabou di kunuku no ta kaba nunka!” 
 
Skirbi pa Linda Coffie-Frans 
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KINDERPAGINA – KLEURPLAAT PINKSTEREN 
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Colofon: 

 
Eindredactie:  Janneke Oosterveen  
    E-mail: janneke_goosen@hotmail.com 
 
Druk:    Multi-Post Antilles N.V. 
    Kaya Industria # 2 
    Bonaire, Caribisch Nederland 
 
Oplage:   75 exemplaren 
 
Verspreiding: Digitaal via e-mail en in drukvorm onder gemeenteleden, 

gasten en vrienden van de kerk. 
 
Verschijningsdata 2015: 
 

Nummer Verschijningsdatum Uiterste inleverdatum kopij 

16 Zondag 28 juni Woensdag 24 juni 

17 Zondag 30 augustus Woensdag 26 augustus 

18 Zondag 25 oktober Woensdag 21 oktober 

19 Zondag 20 december Woensdag 16 december 

 

 
Onderhoud kerkgebouwen en kerkhoven: 
Hugo Leter, Kaya Nikiboko Zuid # 12, telefoon 717-4101, mobiel 785-0187, 
e-mail hujode@hotmail.com 

 
Bankgegevens VPGB: 
Maduro & Curiel’s Bank Bonaire  
Kaya L.D. Gerharts 1, Bonaire, Caribisch Nederland  
SWIFT code: MCBKBQBN  
  
Kerkvoogdij: reknr. 58.100.305 tnv Kerkenraad Verenigde Protestantse Gemeente  
Jeugdwerk: reknr. 115.282.504 tnv Protestantse Gemeente Bonaire Jeugdwerk  
Diaconie: reknr. 115.224.304 tnv Kerkenraad Protestantse Gemeente Diaconie  
Begraafplaats: reknr. 115.402.504 tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats  
Restauratie kerk: reknr. 115.402.602 tnv Restauratie Protestantse Kerk  
  
Voor specifieke donaties graag even contact opnemen met de Quaestor, Sapphira 
Coffie, sapphiracoffie@hotmail.com 
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