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OVERZICHT ACTIVITEITEN
Kerstpresentatie jeugd
zondag 20 december

19.00 uur Kralendijk

VPGB-lezing ‘op weg naar geluk’ 5 januari 2016
dinsdag 5 januari 2016
19.30 uur Kralendijk

Geluk! Daar draait het in het menselijk leven
om. Maar wat is geluk? Is geluk een
vaststaand ideaal dat ieder op zichzelf moet
toepassen? Of is geluk voor ieder wat
anders. Is geluk mogelijk? Ook als je “pech”
hebt in het leven?
Iedere filosoof had zijn eigen antwoord op
deze vragen, want geluk was een filosofisch
probleem. Maar geleidelijk aan heeft de
psychologie de zoektocht naar geluk over
genomen.
Geluk is steeds meer een psychologisch
begrip geworden. Om het je vinden hoef je
geen filosoof te zijn. Mindfulness, meditatie
zijn de nieuwe wegen naar geluk.

kinderkoor “Sound of Praise”

ds. Jan Greven

Tegelijk zegt de moderne psychologie, dat je
niet zo heel veel zelf kan doen als het gaat
om het vinden van geluk. Zo veel vrije wil
hebben we nu ook weer niet. Genoeg om
over door te praten.
De lezing van 5 januari belooft de eerste te
worden van een langere reeks. Het
kerkbestuur van de VPGB streeft er naar het
kerkje op het Wilhelminaplein tot een
ontmoetingsplek te maken voor de hele
Bonairiaanse gemeenschap. Een plek voor
lezingen, discussie, ontmoeting. Een plek
waar iedereen welkom is.

Reguliere activiteiten januari-februari 2016
Onderstaande 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.
maandagen

19.45 uur

Kooroefening, kerk Kralendijk

woensdagen

18.00 uur

Muziekles jongeren, kerk Kralendijk

zaterdagen

16.00 uur

Jeugdclub, kerk Kralendijk

	
  
	
  

	
  

EREDIENSTEN
donderdag 24 december
Kerstnachtdienst

23.00 uur Kralendijk
gezamenlijke dienst

ds. J. Greven

vrijdag 25 december
Kerstochtenddienst

09.00 uur Rincon
gezamenlijke dienst

ds. J. Greven

zondag 27 december

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. J. Greven

donderdag 31 december
Oudjaarsdienst

19.30 uur Kralendijk
gezamenlijke dienst

ds. J. Greven

zondag 3 januari
Nieuwjaarsdienst

10.00 uur Kralendijk
gezamenlijke dienst

ds. J. Greven

zondag 10 januari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

zondag 17 januari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

zondag 24 januari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

zondag 31 januari

10.00 uur Kralendijk
gezamenlijke dienst

ds. J. Luinstra

zondag 7 februari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

zondag 14 februari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

zondag 21 februari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld
ds. Buys

zondag 28 februari

08.30 uur Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. B. Hengeveld

19.30 uur Kralendijk
‘Op weg naar naar geluk’

ds. J. Greven

VPGB-LEZING
dinsdag 5 januari

zie ook de aankondiging op pagina 2
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Numeri 6:22-27
Psalm 84
Exodus 1:1-14
Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
1 Korintiërs 7:1-11
1 Korintiërs 7:12-24
1 Korintiërs 7:25-40
Lucas 3:1-14
Lucas 3:15-22
Lucas 3:23-38
Lucas 4:1-13
1 Korintiërs 8:1-13
1 Korintiërs 9:1-14
1 Korintiërs 9:15-27
Exodus 2:11-22
Exodus 2:23-3:10
Exodus 3:11-22
Exodus 4:1-17
Exodus 4:18-31
1 Korintiërs 10:1-13
1 Korintiërs 10:14-22
1 Korintiërs 10:23-11:1
1 Korintiërs 11:2-16
1 Korintiërs 11:17-34
1 Korintiërs 12:1-11
1 Korintiërs 12:12-31
1 Korintiërs 13:1-13
Psalm 71:1-13
Psalm 71:14-24
Lucas 4:14-30

FEBRUARI 2016
Veel heil en zegen!
Thuiskomen
Vreemdelingenhaat
Mannendiscriminatie
De ark van Mozes
Trouw
Bij elkaar blijven
Gelijkheid en onderscheid
Roepende in de woestijn
Doop met de heilige Geest
Jezus, de zoon van God
Niet bij brood alleen
Weet wat je eet
Rechten
Beloning
Verdeeldheid
Opdracht
Nadere uitleg
Tegenwerpingen
Bloedbruidegom
Leer uit de geschiedenis
Samen in de naam van Jezus
Grenzen
Hoofd-zaken
Avondmaal vieren
Gave gaven
Gaven gebruiken
De hoogste gave
Schuilplaats
Niet zwijgen
Sabbatsonrust
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Lucas 4:31-44
Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16
Lucas 5:17-26
Lucas 5:27-39
Lucas 6:1-11
Hebreeën 1:1-14
Hebreeën 2:1-18
Hebreeën 3:1-19
Hebreeën 4:1-13
Psalm 51
Exodus 5:1-18
Exodus 5:19-6:12
Hebreeën 4:14-5:10
Hebreeën 5:11-6:8
Hebreeën 6:9-20
Exodus 6:28-7:13
Exodus 7:14-25
Exodus 7:26-8:11
Lucas 6:12-26
Lucas 6:27-38
Lucas 6:39-49
Exodus 8:12-28
Exodus 9:1-12
Exodus 9:13-35
Exodus 10:1-20
Exodus 10:21-11:10
Hebreeën 7:1-10
Hebreeën 7:11-28

Machtswoord
Goede vangst
Aanraking
Iets ongelooflijks
Eten en drinken
Heer en meester over de sabbat
God spreekt door zijn Zoon
Meer dan de engelen
Aandacht voor de hogepriester
Gods rust
Gebroken en geheeld
Confrontatie
Twijfel
Melchisedek II
Voedzame melk
Dure eed
Slangenkuil
Bloedlink
Kikkerproef
Het echte geluk
Christelijke assertiviteit
Goed zicht is belangrijk
Te moeilijk voor magiërs
Pest en puisten
In zwaar weer
Kaalslag
Het licht verdwijnt
Meer en minder
Hoop op iets beters

ARTIKEL: KOPPIG MENS ZIJN
door ds. Jan Greven
Het is 1944. De dagen voor Kerst. In het
concentratiekamp Auschwitz kan gevangene
Primo Levi in de verte de kanonnen al horen
bulderen. De bevrijding komt steeds dichter
bij maar is toch nog een eeuwigheid weg.
Levi zit op een speciale afdeling van het
kamp. Hij werkt op een laboratorium dat deel
uit maakt van een chemische fabriek. Levi is
chemicus. Toch is hij, als jood, ook daar zijn
leven niet zeker.
In de weekenden, als de fabriek dicht is,
moet hij buiten werken. Puin ruimen na
bombardementen. Af en toe is er een
rondleiding. Een groep soldaten in opleiding.
Hitlerjugend, jongens, kinderen nog. “Kijk,”
zegt de SS-er die ze rondleidt en wijst op
Primo Levi en zijn groep, “zo zien ze er nu
uit, vijanden van het volk. Zij zijn de oorlog
begonnen. Zij zijn er voor verantwoordelijk
dat onze steden in puin liggen. Kijk hoe vies
ze zijn. Ze stinken, hebben lompen aan hun
lijf. Mensen van het minste soort. Minder dan
mensen.” De kinderen kijken. Levi voelt hun
blik. Er zit haat in. Minachting ook. Diepe
minachting.
Er zijn ook andere ervaringen. Een jonge
Duitse vrouw die ook op het laboratorium
werkt, maar ’s avonds op de fiets naar huis
mag, vraagt Levi of hij haar band wil plakken.
Een
gewone
mensenvraag.
Maar
levensgevaarlijk. Voor hem in de eerste
plaats. Maar ook voor haar. Niet-joden
mogen niet op voet van gelijkheid met joden
praten!
Als ze betrapt worden, is het voor Levi
gedaan. Maar hij doet het. Hij plakt de band.
Als dank geeft ze hem een ei. En suiker.
Royaal. Heel royaal. Een straal van
menselijkheid in inktzwarte duisternis.
Bij Kerst horen cadeautjes. Zelfs in
Auschwitz. In het krijgsgevangenkamp, naast
	
  

het kamp waar Promo Levi zit, brengt het
Rode Kruis kerstpakketten. Voor de
krijgsgevangenen. Natuurlijk niet voor de
joden. Wie zou hen een pakket moeten
sturen? Al hun familieleden zijn dood,
vergast.
En toch, als door een wonder krijgt Levi ook
een pakket. Van zijn moeder en zuster die
ondergedoken zitten in Italië. Chocolade,
koekjes, suiker. Feest! Maar niet helemaal.
Het was, schrijft Primo Levi, of je in een
groep die geen cent bezit ineens in de volle
openbaarheid een hoeveelheid gouden
munten krijgt.
Samen met zijn vriend Alberto met wie hij
alles deelt overlegt Primo Levi wat ze
moeten doen. Ze besluiten het pakket in
tweeën te delen en alle koekjes, chocola,
suiker in de jas en in hun pet te naaien. Zo
worden ze hun eigen proviandkamer. Het
werkt, maar het leven is ongemakkelijk. Ze
merken dat ze in de gaten gehouden
worden. Ze moeten steeds op hun hoede
zijn. Dat zijn ze ook.
En toch gaat ’t mis als op Eerste Kerstdag
Primo Levi laat en doodmoe van zijn werk
komt omdat hij de hele dag puin heeft
moeten ruimen in een gebombardeerde
fabriek. Hij is vies van het puin, gaat zich
wassen en hangt zijn jas, onder handbereik,
aan een haak. Even moet hij niet opgelet
hebben. Hij voelt het meer dan dat hij het
ziet. Als hij opkijkt, ziet hij nog net hoe zijn
jas opgetild aan een ijzeren haak over de
muur van het washok uit zicht verdwijnt. Hij
rent naar buiten, maar er is niets meer te
zien.
Hij meldt de diefstal bij het hoofd van zijn
barak. Die geeft hem een nieuwe jas en
raadt hem aan zijn kampnummer dat op zijn
oude jas en op zijn broek stond, van zijn

broek af te halen en op zijn jas te naaien.
Diezelfde avond nog. “Anders,” zegt hij “word
je een vijfentwintiger.” Levi heeft geen
nadere uitleg nodig. In het kamp is het een
vergrijp als je bestolen wordt. Net andersom
dus als in de gewone wereld. Op dat vergrijp
staan vijfentwintig stokslagen waarvan het
de vraag is of je dat overleeft.
Zijn vriend Alberto troost hem. Ze hadden
toch meer dan de helft van het pakket
gegeten? En wat gestolen was, was toch niet
verloren? Een andere man met honger had
wat te vieren met Kerst. Zij het op hun
kosten. Misschien heeft hij hen wel
gezegend. En bovendien: een ding stond
vast, dit was het laatste kerstfeest in
Auschwitz.
Kerst is het feest van God die mens wordt.
Ook dat menselijk leven begint met een
geboorte. Net als bij ons allemaal. Gods

	
  

	
  

zoon groeit op. Net als wij. Rijpt tot
volwassenheid en laat steeds sterker, steeds
indringender zien wat mens zijn is. God
wordt niet zo maar mens. God wordt mens
zoals mens zijn bedoeld is. In dat ‘echte’,
zuivere mens zijn schijnt iets van God door.
Bij Jezus, als eerste. Maar ook bij zijn
volgelingen. Bij ieder bij wie ware
menselijkheid oplicht. Dank zij hen begrijpen
wij iets van God.
Zo vertelt het verhaal van Primo Levi en zijn
vriend Alberto mij iets van God. Omdat het
me iets vertelt over mens zijn. Koppig mens
zijn. Zonder te buigen voor onmenselijkheid.
Lijden verdragen, onrecht verdragen,
dankbaar te zijn voor alles, zelfs voor een
dief die zich een goede eerst bij elkaar steelt.
Met
als
grootste
raadsel
dat
de
rechtvaardige uiteindelijk aan zijn eigen
menselijkheid te gronde gaat.

KERST-, OUD- EN NIEUWJAARSBOODSCHAP
door Désirée Coffie, preses
Beste broeders en zusters,
Nu het einde van het jaar in zicht komt, en
wij als kerk de geboorte van Jezus Christus
gedenken, wil ik u middels deze brief
hartelijk groeten.
In een tijd waarin veel in beweging is en de
ene crisis de andere opvolgt, mogen wij
stilstaan bij de geboorte van Jezus. De
boodschap van het Kerstfeest is, dat de
Redder van de wereld geboren is. God is
mens geworden en heeft onder ons
gewoond. Een boodschap die actueler is dan
ooit. De geboorte van Jezus is namelijk een
teken van hoop. God heeft de wereld waarin
wij wonen en leven niet losgelaten. Hij is
gekomen om ons menselijke bestaan te
redden en ons hoop te geven voor de
toekomst. Jezus is het Licht dat schijnt in de
donkere nacht.
Misschien is 2015 voor u een bewogen jaar
geweest. Mooie dingen vonden er plaats. Er
was vreugde vanwege een jubileum, het
huwelijk van een van uw kinderen, blijdschap
om de geboorte van een zoon of dochter.
Misschien was het voor u een heel moeilijk
jaar. Er voltrok zich een scheiding, u had
zorgen om de gezondheid van uzelf of
iemand uit uw naaste omgeving, er is gemis
vanwege de lege plek die gevallen is.
Hoe zal het jaar 2016 voor ons zijn? We
weten het niet. We weten niet wat de
toekomst ons brengt. Een ding mogen we

	
  

	
  

echter wel zeker weten. Jezus Christus is
geboren! Wij mogen Zijn geboorte gedenken
in deze tijd. In een wereld waarin heel veel
gebeurt. Waar oorlogen en natuurrampen
elkaar afwisselen, waar veel mensen lijden
en gebrek hebben. Jezus werd geboren in
een wereld waarin de hoop ver te zoeken
was. Zijn geboorte is een hoopvol teken.
God laat deze wereld niet los! Jezus heet
Immanuël, dat betekent: God is met ons! Hij
is gekomen om ons in deze wereld en in
deze tijd Zijn liefde en nabijheid te schenken.
Met de geboorte van Jezus mogen wij elkaar
bemoedigen. Net zoals de engel de herders
in de velden van Efratha begroette: ‘Wees
niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote
blijdschap, Jezus Christus, de Redder is
geboren’. De komst van Jezus naar deze
aarde is het begin van een nieuwe toekomst.
De dag dat de hemel de aarde opnieuw zal
aanraken, en er geen pijn en verdriet, geen
zonde en dood, meer zullen zijn. Wie Jezus
kent, heeft moed voor deze wereld en hoop
voor de toekomst. Zullen we deze
boodschap aan elkaar doorgeven? Zullen we
mensen die Jezus niet kennen, uitnodigen
om Hem te gaan zoeken?
Laten wij samen het Kerstfeest vieren en
mensen hartelijk uitnodigen de geboorte van
Jezus te gedenken.
Van harte wens ik u een gezegende Kerst en
Gods nabijheid en kracht voor het nieuwe
jaar.

ARTIKEL: STILLE NACHT
door ds. Ben Hengeveld
Het zit in de lucht, ja beslist, je kunt het
ruiken: kaarsen, dennegeur. Je kunt het al
horen, de muziek, klokken. De kerstsfeer als
vanouds. Natuurlijk is er het gebruikelijke
verzet van mensen die meedelen aan een
ieder die het wil horen, dat ze er dit jaar niet
aan doen. Dat al dat sentimentele gedoe hun
gestolen kan worden.
Ze doen me denken aan de Kerst in het jaar
2000. Ik was als krijgsmachtpredikant, voor
de tweede keer, uitgezonden naar het
voormalig Joegoslavie, verbonden aan de
legermacht SFOR9, gedetacheerd in Split,
Kroatië. Wij, die waren de vaste bezoekers
van de zondagvieringen. De 'Jingle Bells' en
de kerstmutsen konden ons op het echte
feest gestolen worden, laat staan om in de
kerstnacht zelf wakker geschreeuwd te
moeten worden door van alcoholinname
zwaar benevelde collega-militairen. Ja, al ver
vóór
Sinterklaas
waren
de
kunst
kerstboompjes
overal
neergezet.
De
onvermijdelijke 'barbeknoei' wachtte ons ook.
We konden die maand sowieso op den duur
geen kerstlied meer horen.
Welnu, om die reden besloot de groep dat
kerst deze keer op die manier voorbij zou
gaan. Maar op 24 december werden we
steeds onrustiger. De kerkzaal niet versierd,
geen takje groen. En opeens maakte zich
een onrust van ons meester. Ëén kreeg de
opdracht om een kerstboompje 'te scoren'.
Groene takken werden in allerijl op de muren
geprikt. Stoere bravoerderige mannen en
vrouwen gingen door de knieen voor de
kerstsfeer. En de viering op Kerstochtend
was zelden zo persoonlijk, oprecht en intens,
met zelf gekozen (pop)muziek, verhalen en
gebeden!
	
  

	
  

Wat zou dat zijn? Een soort heimwee naar
een kinderlijke wereld? Een wereld waarin
we even vergeten kunnen wat er in de
samenleving aan de hand is? Een stichtelijke
struisvogelpolitiek?
Geloven is mooi, zei iemand, maar je moet
er niet bij denken. Zou dat het zijn: even niet
denken, een soort van roes, een stille nacht
zonder bijgeluiden? Even doen alsof, héél
even?
Ik heb een tijd gekend waarin ik nogal
smalend praatte over dat zoete kerstgedoe.
Achteraf vind ik het nogal hooghartig. Alsof
een mens niet mag vluchten. Alsof mensen
zich niet even mogen terugtrekken, alsof je
je daarvoor moet schamen. Tegelijk geloof ik
dat Kerstfeest een ander feest kan zijn. Meer
gedenken dan heimwee. Meer verwachten
dan mijmeren.
Een man vertelde me laatst over religieuze
ervaringen die hij beleefd had in zijn
kinderjaren. Intense belevingen en ook wat
die later voor hem gingen betekenen. Hij
vatte het zo samen: "Ik ben niet zo iemand
die NOG in God gelooft. Ik ben iemand die
OPNIEUW
gelooft,
na
een
lange
onderbreking. Het komt me waarschijnlijk
voor dat er zonder die gebeurtenissen in mijn
kinderjaren geen 'opnieuw' geweest zou
zijn.”
Dus géén heimwee naar toen. Maar wel blij
dat hij als kind gehoord heeft van de Here
God. Geloof dat betekent: nuchter verder
gaan, veranderen. Geloof dat niet vraagt om
engelenstemmen, maar dat hongert naar
een beetje gerechtigheid aan deze kant van
de tijd.

ARTIKEL: KERST: FEEST VAN DE HOOP!
DOOR DS. JAAP LUINSTRA

Elk jaar weer vraag je je, bij het naderen van de datum 25 december,
af wat Kerst nu eigenlijk betekent en wat we nu eigenlijk vieren.
Naarmate je ouder wordt lijkt dat – vreemd genoeg – steeds lastiger te
worden.
Toch wil ik proberen de zin van Kerst te verhelderen met een
voorbeeld uit Indonesië, het land waar ik tien jaar lang heb gewoond
en gewerkt. Ik preekte daar wel eens in de gevangenis. Geen modern,
nieuw en goed geoutilleerd gebouw zoals er op Bonaire momenteel
een gevangenis wordt gebouwd. Nee, een behoorlijk vervallen en
verveloos gebouw uit de Hollandse koloniale tijd. Zestien
gedetineerden in één cel, of beter: in een kaal, nauw kot. Ik preekte
daar ook eens in de kerstnacht. De kapelruimte was vol: christenen,
moslims, hindoes, iedereen kwam. Het was voor de gevangenen echt
een uitje. Na de dienst werd er thee geserveerd met cake. Dé
gebeurtenis van het jaar! De dochter van de gevangenisdirecteur is
ook aanwezig, ze heeft haar baby bij zich. Ze had voor de kerstnacht
geen oppas kunnen krijgen. Het blijkt dat er maar weinigen zijn die
kunnen helpen met het serveren van de traktaties. De jonge vrouw
staat op en reikt – na enig aarzelen - haar kindje aan één van de
gevangenen achter haar, een zware crimineel. Ze helpt verder met het
schenken van de thee en het ronddelen van de cake.
Toen ik de volgende dag informeerde hoe men de kerstdienst
beleefd, hoorde ik dat het gebaar van die vrouw de meeste indruk
gemaakt. ‘Dat zij haar kind toevertrouwde aan ons, mensen met
crimineel verleden, mensen zonder veel toekomst, mensen met
vonnis op zak…dat zullen we nooit vergeten.’.

had
had
een
een

Ik dacht: is dat nou niet helemaal Kerst? God geeft zijn Kind uit
handen en legt het neer in onze mensenhanden. In handen van
mensen, die verdwaald en verloren rondlopen en geen toekomst meer
zien. We zitten er natuurlijk wel wat bedremmeld bij, met zo’n Kind in
onze handen. Maar we mogen weten: is er weer hoop. Dankzij dit Kind
kunnen we het leven weer aan. Dankzij dit Kind is er weer toekomst!
Ja, Kerstfeest is het feest van de hoop!

	
  

VAN DE KERKENRAADSTAFEL
door Désirée Coffie, preses
Terugkijken

Nieuw logo VPGB

De diensten van de afgelopen twee
maanden – geleid door ds. Jan Greven –
waren goed bezocht. Ds. Jaap Luinstra heeft
een gezamenlijke dienst in Kralendijk geleid.
Koor Kyrie Eleison o.l.v. Marian PasschierLuinstra heeft haar medewerking verleend
aan diverse diensten.

De VPGB heeft een nieuw logo! Dit logo is
op verzoek van de Kerkenraad ontworpen
door Jan Pieter van der Hoek.

Vooruitkijken
In de komende periode zijn er diverse
speciale diensten: de Kerstnachtdienst, de
Kerstochtenddienst, de Oudjaarsdienst, de
Nieuwjaarsdienst. De kerkenraad nodigt een
ieder uit deel te nemen aan deze diensten.
De kerkenraad wenst iedereen een fijne
resterende decembermaand en januari- en
februarimaand toe!
Vrijwilligers
De kerkenraad roept vrijwilligers op om zich
op te geven om de huidige kerkenraadsleden
te helpen om de de continuiteit van de VPGB
te Bonaire te waarborgen. Iedereen heeft wel
een talent, en alle talenten kunnen gebruikt
worden voor dit goede doel. Indien U
belangstelling heeft en meer informatie
wenst; stuur dan een e-mail naar Desiree
Coffie (preses), daisycoffie@hotmail.com
Graag in het vakje onderwerp aangeven:
“kerkenraadslid”.

De betekenis is als volgt:
1. Het kruis is het kruis waar Christus aan
gestorven is en het symbool van het
Christendom.
2. De Bijbel geeft aan dat wij een Kerk zijn
die gebasseerd is op de Bijbel (“Bible
based Church”).
3. De
vis
is
het
Ichtus
symbool
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthus_(sym
bool).
4. De duif is de vredesduif.

Nieuw e-mailadres van de VPGB

Masha danki Jan Pieter!

Per 1 januari 2016 kan iedereen het nieuwe
e-mailadres van de VPGB gebruiken en
zullen alle berichten vanuit de Kerkenraad
van dit emailadres verstuurd worden.

Bedankjes

VPGBonaire@gmail.com

	
  

De Kerkenraad bedankt hierbij een ieder die
een gift, geste, donatie, in welke vorm dan
ook, in de afgelopen maanden aan de VPGB
geschonken heeft. De Kerkenraad is U zeer
erkentelijk
voor
uw
goedhartigheid.

Organisatie en beheer
De Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) blijven
teruglopen. Willen wij als gemeente
“zelfstandig” kunnen fungeren, dan moeten
we ook als gemeente bewust zijn dat we
samen de verantwoordelijkheid moeten
kunnen dragen van zowel de lusten als de
lasten. Dit zelfstandig functioneren is
helemaal afhankelijk van de Vaste Vrijwillige
Bijdragen die door de gemeenteleden aan de
VPGB afgedragen wordt. Graag wijzen wij
een ieder erop dat de vaste vrijwillige
kerkelijke bijdrage volledig aftrekbaar is voor
de belasting.
Pastoraat
Ds. Jan Greven is bij diverse mensen op
bezoek geweest in de afgelopen weken.
Indien U graag bezoek wilt hebben van de
predikant verzoeken wij U contact te leggen
met de predikant na de dienst of een der
kerkenraadsleden om dit door te geven.
Jeugd
Elke woensdag om 18.00 uur per 7 januari
2016 wordt er muziekles gegeven voor de
jeugd in het Jeugdgebouw te Kralendijk. De
muzieklessen zijn onder leiding van de heren
Albert Crestian en Juni van Arneman.
Op de zaterdagen is er van 16.00 tot 18.00
uur jeugdbijeenkomst in het jeugdgebouw te
Kralendijk
onder
leiding
van
onze
jeugdleidsters en –leider:
mw. Ferina (Roosje) van der Hoek
mw. Sapphira Coffie
mw. Denise en Albert Crestian-Coffie
mw. Karin van den Ouden
Mw. Van der Hoek heeft op zich genomen de
trekker te zijn voor dit schooljaar voor wat
betreft onze jeugdclubactiviteiten. De
Kerkenraad is haar zeer dankbaar voor dit
initiatief. Resteert ons aan alle ouders te
	
  

verzoeken om hun kinderen op de
zaterdagen naar de jeugdclub te brengen om
deel te nemen aan de jeugdactiviteiten.
Autovervoer
Indien er mensen zijn die naar de kerk willen
gaan maar geen transport hebben; dan is
diaken Glenda bereid om vervoer te regelen.
Graag contact leggen met:
Glenda Pourier,
Tel.nr. +5999 5102318 of 7860716
e-mail: glendapourier@hotmail.com
Collectes
Alle collectes van de maanden januari en
februari 2016 zijn bestemd voor “restauratie
kerkgebouw Rincon”. Er zal bij de uitgang
van de kerk op 17 januari 2016 en 14
februari 2016 extra collectes gehouden
worden ten behoeve van de diakonie.
Geboren!
De Kerkenraad feliciteert Janneke en Ivo met
de geboorte van hun zoon Aaron, op 31
oktober 2015. De Kerkenraad feliciteert ook
Shevanne en David met de geboorte van
hun tweede zoon Davidson op 11-12-2015.
Kerstconcert 2015
kinderkoor Sound of Praise
Ook dit jaar zal het kinderkoor “Sound of
Praise”, o.l.v. Denise en Albert CrestianCoffie, een kerstconcert geven in onze Kèrk’i
Playa. Deze presentatie zal op 20 december
2015 om 19.00 uur aanvangen. Iedereen is
welkom; gelieve dit bericht door te geven!
Brunch 3 januari 2016
Na afloop van de dienst op zondag 3 januari
2016 is het de bedoeling dat we samen een
Nieuwjaars-gemeente-brunch houden in de
tuin van Kèrk’i Playa. De Kerkenraad zoekt
vrijwilligers die dit project willen helpen
uitvoeren. Graag opgeven bij mw. Desiree
Coffie, preses, via daisycoffie@hotmail.com

VERSLAG VERGADERING KERKENRAAD

_

door ds. Jan Greven
De kerkenraad vergaderde donderdagavond
26 november in de pastorie aan de Kaminda
Essequibo.
Belangrijkste
punt
van
bespreking was het voornemen van
voorzitter Daisy Coffie met ingang van half
januari tot juli van het volgend jaar het
voorzitterschap neer te leggen. Dit vanwege
drukke werkzaamheden en de behoefte
meer thuis te zijn dan thans mogelijk is.
Gelet op wat de voorzitter allemaal doet,
binnen de kerkenraad en daarbuiten, was
daar volledig begrip voor. Punt is alleen hoe
alle zaken op te vangen die zij allemaal doet.
Daarover doorpratend bedachten we het
tijdelijk terugtreden van de voorzitter aan te
grijpen voor een andere bestuurlijke en
praktische aanpak van het werk van de
kerkenraad. Bestuurlijk is de Gemeente nog
net zo georganiseerd als een halve eeuw
geleden terwijl er om ons heen van alles
veranderd is.
Zo zou je het dagelijks bestuur van de
Gemeente kunnen neerleggen bij een kleine
Bestuurscommissie
bestaande
uit
(bijvoorbeeld) drie personen: een voorzitter,
een scriba (Mary Tjin-Asoe) en een
penningmeester (Sapphira Coffie). Uiteraard
maakt de dominee ook deel uit van die
commissie. Niet noodzakelijk als voorzitter,
waarschijnlijk juist niet als voorzitter.
Maar omdat het moeilijk is op deze korte
termijn (Daisy Coffie wil omstreeks half
januari aftreden) een plaatsvervangende
voorzitter te vinden, zou de dominee die taak
voorlopig op zich kunnen nemen. De
bestuurlijke
commissie
beheert
het
bestuurlijke reilen en zeilen van de kerk.
Daarnaast zijn er, heel praktisch, een aantal
taken die het makkelijkst in kaart te brengen
zijn vanuit het functioneren van de
	
  

Gemeente. Hoogtepunt in dat functioneren
zijn de zondagse kerkdiensten. Rond die
kerkdiensten is van alles nodig. In de eerste
plaats, heel praktisch, wat een koster zoal
doet. De deur open doen, de luiken openen,
de kerk klaar maken voor gebruik, zorg voor
de koffie en de thee.
Maar ook dingen die een koster niet doet: de
zorg voor een gedrukte liturgie en het geven
van een hand aan de dominee aan het begin
en het einde van de dienst. En natuurlijk de
muzikale begeleiding van de diensten en de
zorg om de cantorij. Met als laatste punt de
zorg voor het schoonmaken van het
kerkgebouw.
Naast de kerkdiensten is een tweede
belangrijk punt in onze Gemeente de
pastorale zorg. Het omkijken naar elkaar.
Weten wat er aan de hand is en laten weten
aan de dominee als het nodig is iemand op
te zoeken. Omdat we een kleine groep zijn,
die elkaar allemaal wel kennen, loopt het op
die punten in het algemeen wel goed. Al kan
het altijd beter.
Wat je zou moeten doen, overwoog de
kerkenraad, is al die verschillende taken
inventariseren (zoals in dit stuk al gebeurd is;
als we er de redactionele zorg van het
kerkblad en de zorg voor de bouwkundige
staat van de gebouwen nog aan toevoegen,
hebben we alle taken wel zo ongeveer
gehad; zo moeilijk is dat ook niet) en aan de
lidmaten van onze gemeente te vragen
welke taken zij op zich kunnen nemen.
Achtergrond hiervan is de idee dat er, als je
lid bent van onze Gemeente iets (niet te veel
en heel overzichtelijk) van je gevraagd kan
worden. De huidige kerkenraad zal haar
bestuurlijke bevoegdheid overdragen aan
een Bestuurscommissie (plus de dominee)

en verder individueel bijdragen aan wat er zo
allemaal gebeuren moet.
Tot zo ver het verslag van de kerkenraad
waarvan we ons kunnen voorstellen dat het
vragen zal oproepen. We denken dat het
goed is onze Nieuwjaarsbijeenkomst van 3
januari te gebruiken om hierover vragen te
stellen en uitleg te geven.

GEDICHT: DE STAL__________________________________________
Ingezonden door ds. Ben Hengeveld
Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen
nog altijd van het wonder na te dromen

werden wij samen onuitsprekelijk
op deze aarde een hemeltje gelijk,

Ik was al oud, je gaf geen cent voor mij,
een lelijk ding, - je liep me zó voorbij.

stond ik in 't licht van duizen nieuwe sterren,
kreeg ik bezoek van heinde en van verre,

Ik was maar arm, bouwvallig en vol kieren.
Ik was alleen nog goed voor een paar dieren,

hoorde ik liederen van lof en
en had ik marmer aan als een paleis.

een luie ezel of een zieke os.
Het lekte door mijn dak, mijn deur zat los.

Ik ben de stal. Ik sta onder de bomen.
Ik heb het wonder naar mij toe zien komen.

Er lag wat oud nat stro in een paar hoeken,
en verder viel er hier echt niets te zoeken.

Ik zie er uit, zoals ik vroeger
een arme bouwval in verwilderd gras.

Maar in die nacht, maar in die ene nacht
ben ik opeens door wonderen bedacht,

Maar ik straal leven uit naar alle zijden.
Ik ben het mooiste huis van alle tijden

werd ik een huis dat koesteren mocht verwarmen

Michel van der Plas (1927-2013)
.

en mensen even arm als ik omarmen,
	
  
	
  

	
  

rijk,

prijs

was,

ARTIKEL: “EN HIJ GAF HEM DE NAAM JEZUS”_____________________
door ds. Johannes de Roo
naar Mattheus 1: 25
Jozef in de nacht op zijn bed. Hij zoekt naar
een uitweg. Hij wil van Maria en haar
zwangerschap af. Het huwelijkscontract was
al opgesteld; de verloving was al geweest;
het huwelijksgeschenk had hij haar al
gegeven. Hij woonde nog niet met haar
samen; was nog niet met haar alleen
geweest.
Hij had moeten horen: Maria is zwanger. Van
de reine maagd Maria, de meest gezegende
onder de vrouwen, moest hij denken: ze is
een hoer. Maria zelf, zij moest de verdenking
van Jozef ondervinden, zij moest vrezen
door hem te worden verstoten.
We zien hier: waar Christus Jezus komt in
een mensenleven, daar komt meteen de
strijd, de aanvechting, het zwaard door de
ziel. En als je christen wilt zijn, dan zul je
nooit zonder strijd zijn, nooit zonder
aanvechting, nooit zonder gevoelens van
bedrog en verraad, nooit zonder slechte
naam.
Jozef wil aan de ene kant doen naar het
onder Israel geldende recht: Maria als
echtbreekster aangeven bij de rechter. Dat
zou haar openlijke schande betekenen. En
Jozef wilde aan de andere kant haar niet te
schande maken. En hij was daarom van haar
plan haar stilletjes, met een scheidbrief, weg
te zenden.
En in deze strijd, in zijn nacht, komt daar een
engel van de Here. Jozef verschrikt niet,
zoals anders geschiedt als engelen Gods

	
  

verschijnen. Twee vrienden zijn als het ware
in de nacht bijeen. Hier is vertrouwelijke
omgang. En het woord van de engel legt
beslag op zijn gedachten en gevoelens:
“Jozef, zoon van David. Jouw leven ligt
onder de beloften aan David. er zal toch een
rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk
van Isai. Schroom niet Jozef om Maria te
nemen tot jouw vrouw. Je denkt ze een
echtbreekster is. Je denkt dat ze niet trouw
is. Wat in haar verwekt is, is uit de Heilige
Geest. En zij zal baren een zoon en jij zult
roepen zijn naam: Jezus.
En niet verworpen wordt deze Jozef in zijn
menselijke, al te menselijke gedachten. Wie
kan zich overgeven aan de wegen Gods…
Een geheimenis Gods, zo groot, zo hoog, zo
lieflijk. Niet nader verklaard, niet verdedigd,
slechts verkondigd.”
En Jozef onder beslag van het Woord, zet
zijn wegen niet door, maar geeft zich neer
onder de hoge wegen Gods en neemt haar
in zijn huis. Uit zijn schroom om haar tot zich
te nemen, wordt een aandachtig op haar
zien.
Een wachten op de geboorte. En waar deze
geboren wordt in zijn huis, daar roept hij de
naam Jezus. Daar treedt hij als vader op.
Daar legt hij zijn hand op hem die daar
geboren wordt. Daar zegt hij: hij is mijn, mijn
Redder mijn Zaligmaker. Willen wij als
broeders en zusters van Jozef, door onze
aanvechtingen, door onze nachten heen,
onze hand leggen op dit kind en uitroepen:
Jezus mijn Heiland.

BERICHT AAN ONZE GEMEENTE (1)

_

door Gerrit van Kruistum
Wekerom, advent 2015
In gedachten verzonken zit ik achter mijn
laptop na te denken wat mijn bijdrage zal
worden aan de kersteditie van de kerkbode
van nos Iglesia Protestant na Boneiru.
Is het heimwee of misschien wel weemoed,
komt het door het Hollandse weer met de
daarbij horende temperatuur, of mis ik het
kerk zijn zoals dat op Bonaire is. Ik weet het
niet, er is voor mij niet echt een woord
waarmee ik uit kan drukken hoe en wat ik
mis of wat ik lastig vind. Bonaire laat me niet
los, misschien is Bonaire wel een stuk van
mezelf geworden.
Advent, ik denk dat we allemaal wel weten
wat dat betekent, verwachtend uitzien naar
de geboorte van het Kind. Met kerst vieren
we de geboorte van Jezus Christus
wereldwijd…. Op Bonaire en in Wekerom dat
is wat absoluut niet veranderd is: Kerstfeest
vieren
Door de hele Bijbel heen lezen we
boodschappen die wijzen op de geboorte
van Jezus, soms heel duidelijk soms ook
tussen de regels door. Lees maar mee uit
Jesaja 9 vers 5:
“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is
ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn
schouder. En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk,
Raadsman,
Sterke
God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.”
In het laatste boek van het Oude Testament,
Maleachi, lees je het wat meer tussen de
	
  
	
  

	
  

regels door. Als christenen zijn we ook een
soort boek, de mensen om ons heen “lezen”
wat wij doen en laten. Net als in de Bijbel; de
ene keer heel duidelijk, de andere keer
tussen de regels door. Christen ben je met
vallen en opstaan, met je talenten en met je
gebreken.
Rondom de Kerst tijd zie je overal lichtjes,
als christenen mogen we ook licht uitstralen
dankzij Jezus onze lichtbron. Wij mogen Zijn
licht weerkaatsen, op Bonaire en in
Wekerom.
In de zomer van 2016 hopen we zeker naar
Bonaire te komen, misschien voor die tijd
ook nog wel een keer. Bianca en Eric willen
in mei gaan trouwen, uiteraard kijken we
daar naar uit. Ik werk nu 34 uur per week
met veel plezier bij Stichting Ontmoeting, 18
uur in Almere met dak- en thuislozen en 16
uur fondsenwerving bij bedrijven en kerken.
Met Marion en de kinderen gaat het best
goed, zij hoefden minder te wennen aan de
omschakeling van Bonaire naar Nederland
dan ik. Op school halen de kinderen mooie
cijfers en ze genieten van vrienden en
familie.
Namens ons hele gezin doe ik jullie de
hartelijke groeten en wens ik jullie Gods rijke
zegen toe voor 2016.
Saludo kordial, Gerrit van Kruistum
gerrit@famvankruistum.nl

BERICHT AAN ONZE GEMEENTE (2)

_

door Janneke Goosen
	
  
Lieve mensen,
Na bijna vier jaar zeggen wij deze week
Bonaire vaarwel. De schoonheid van het
eiland, de leuke contacten, ons werk bij het
politiekorps en het deel uitmaken van de
gemeenschap van de VPGB hebben
gemaakt dat wij ons hier heel erg hebben
thuis gevoeld. Het hoogtepunt van de
afgelopen vier jaar is wel de geboorte van
onze zoon Aaron. Hierdoor zullen we ons
voor altijd verbonden voelen met het eiland.
Maar aan alle mooie dingen komt een eind.
Dat wisten we van tevoren en daar stel je je
ook op in. En ook al wachten in Nederland
weer nieuwe uitdagingen en kijken we er
enorm naar uit om met Aaron dicht bij onze
familie en vrienden te wonen, deze week
staat nog even in het teken van afscheid
nemen. En dat gaat altijd met pijn in het hart.
Gelukkig zal het niet een afscheid voor altijd
zijn. Met een zoon die hier geboren is,
moeten we natuurlijk wel weer terugkomen
om hem te laten zien hoe zijn geboortegrond
eruit ziet. En dat zullen we met heel veel
plezier doen.

	
  

Masha, masha danki voor de open armen
waarmee jullie ons vier jaar geleden hebben
verwelkomd in de gemeente. We wensen
een ieder van jullie het allerbeste en Gods
zegen toe.
Vaya con Dios en Adieu!
Lieve groeten,
Ivo, Janneke en Aaron

ARTIKEL: MELODIE VAN DE DOXOLOGIE 'BAN ALABÁ DIOS DI AMOR'_
door Jaap Rutger Kos
In de Verenigde Protestantse Gemeente van
Bonaire
wordt
vrijwel
elke
dienst
aangevangen met het zingen van het 'Ban
alabá Dios di amor', tijdens het binnenkomen
van de voorganger en de kerkenraad.
Inmiddels kunnen regelmatige kerkgangers
de tekst en de melodie wel dromen. Zelfs
ons zoontje Willem van twee begint dit thuis
al te oefenen.

het stereotype samenzangmuziek van de
calvinistisch-protestantse
kerken.
Voor
mensen die niet met deze muziektraditie zijn
grootgebracht, klinken de tonen en
wendingen van sommige psalmen maar
vreemd in de oren. De logica die erachter zit
is in de hedendaagse tijd inderdaad moeilijk
te doorgronden, maar vormt een muzikale
schat.

Het 'Ban alabá Dios' heeft mij geïntrigeerd
vanaf het moment dat we in Bonaire zijn
komen wonen eind 2013. Weten we eigenlijk
wel waar dit vandaan komt? Wie heeft dit
ooit geïntroduceerd?

Opvallend is de gewoonte van de
Bonaireaanse kerkgangers en organisten om
alle noten van 'Ban alabá Dios' even lang te
zingen (iso-ritmisch). Dit is vandaag de dag
namelijk alleen nog gebruikelijk in zeer
behouden protestantse kringen en komt zelfs
daar steeds minder voor.

De tekst is te vinden in de kaft van het
papiamentstalige liedboek Kantika di Fe. Het
wordt daar aangeduid als een doxologie, een
gezongen lofspreuk, nummer II.

Ban duna gloria i onor
Na Dios, e Tata selestial,
Na Dios, e Yu, nos Redentor,
Na Dios, e fiel Konsolador.
Amen.

Deze gewoonte is honderden jaren geleden
ontstaan in kerken waar de samenzang
rommelig verliep door gebrek aan een
samenzangbegeleidend instrument als het
kerkorgel en een enorme galm, iets waarvan
we in de kerkgebouwen in Bonaire in elk
geval geen last hebben. In de loop der tijd
heeft de iso-ritmische kerkzang (helaas) de
neiging steeds trager en trekkender te
worden, een verschijnsel dat zich ook in
Bonaire lijkt voor te doen.

De melodie van het 'Ban alabá Dios' is
geschreven door de Fransman Louis
Bourgeois en is al meer dan 450 jaar oud.
Bourgeois is één van de grondleggers van
de Geneefse psalter. Dat is het berijmde
psalmboek met melodieën die honderden
jaren later nog steeds niet weg te denken
zijn uit de liturgieën van zoveel kerken over
de hele wereld. De melodie van 'Ban alabá
Dios' is gelijk aan die van psalm 134 in het
Liedboek der Kerken.

De oorspronkelijk melodie van psalm 134 en
dus van het 'Ban alabá Dios' is echter wel
degelijk ritmisch. Dat betekent dat sommige
noten sneller gezongen moeten worden dan
andere noten. De oplettende kerkganger
heeft gemerkt dat ik bij orgelbeurten in Playa
de gemeente kennis probeer te laten maken
met dit vlottere ritme van het 'Ban alabá
Dios'
zoals
Louis
Bourgeois
het
waarschijnlijk ooit bedoeld heeft, al kan ik het
hem helaas niet meer vragen.

Er blijkt dus ook een doxologie nummer I te
zijn, die ik nog niet in een Bonaireaanse
kerkdienst heb horen zingen:

Het zijn de psalmmelodieën van de ‘psalmen
van Genève’ die zich hebben ontwikkeld tot
	
  

KERSTWENSEN

___

door diverse kerkenraadsleden
Kerstwens van Mary Tjin-Asjoe
(scriba)

Kerstwens van Glenda Pourier-Loo
(diaken)

Kerst en jaarwisseling liggen dicht bij elkaar.
Het meest ideale moment voor terugblik en
bezinning. Wat is er in 2015 gebeurd? Waar
zijn we mee bezig? Met wat zullen wij in het
komend jaar bezig zijn? Het is goed om
onszelf die vraag te stellen. Individueel, maar
ook als kerkgemeenschap.

Bij het aanbreken van de dag over een paar
dagen is het 1 januari 2016. Tijd om te
reflecteren over hoe het was een jaar terug,
hebben we onze doelen bereikt? Wat was
onze bijdrage in de maatschappij? Wie waren
er toen en vandaag niet meer, vergeet niet al
het ellende door bomaanslagen. Er zijn ook
baby's geboren vreugde in de families!

Als mensen gelukkig zijn, dan kunnen ze
stralen. Schitteren in het Licht. Het Licht van
Kerst, Het Licht van de geboorte van Gods
Zoon. Het Licht van Zijn liefde. Alle mensen
zijn geschapen met het doel om te schitteren
in Zijn Licht. Een Kind is ons geboren.
Immanuël: God heeft naar ons omgezien. Zijn
liefde maakt volmaakt gelukkig. Dat we die
vrede mogen proeven, mét elkaar.
Mi ta desea bo di kurason, un bon Pasku i un
2016 bendishoná!
Ik wens u van harte een gezegend Kerstfeest!
I wish you a Merry Christmas and a blessed
2016 from all my heart!
Wan switi kresneti nanga wan bun nyun yari!

	
  

We bidden elke dag, Heer verhoor ons. In
onze gemeente … help elkander waar kan en
verlies de hoop niet. Want zie een
gemeentelid heeft de kerk in Playa opgeknapt
danki, danki. Zo hopen we het financiële
gedeelte ook te redden met behulp van allle
vrijwillige donaties. Wilt u ook doneren? We
hebben er speciale formulieren hiervoor.
Zalig kerstfeest en een voorspoedig 2015!

Kerstwens van Renata Domacassé
(ouderling)

Kerstwens Ifna Abreu-Thodé
(diaken)

Het lijkt er steeds meer op dat het bij kerst
gaat om de kerstboom, cadeautjes, lekker
eten en feesten. Voor velen is dit het
belangrijkste van deze periode. Oh ja, en met
kerst even naar de kerk. Ik vind het belangrijk
om stil te staan bij de betekenis van kerst. Ik
wens iedereen van de VPGB en heel Bonaire
daarom het volgende:

Mi ta desea tur miembronan di kèrki
protestant un felis pasku i un aña nobo yená
ku felisidat i prosperidat, di Ifna Abreu i famia.

Dat je de diepere betekenis van Kerstmis zult
mogen omvatten.
Dat je de diepe vrede van de geboorte van
het Licht in je hartzult mogen ervaren en
uitstralen.
Dat je de kracht zult mogen ontvangen om
het kerstwonder in jezelf te laten voltrekken,
zodat je een zegen zult zijn voor je naasten.
En moge je Kerstdagen en alle daarop
volgende dagen gezegend zijn.
BON PASKU I FELIS AÑA 2016

Kerstgroet van Conny Ferreira
(diaken)
De uren vliegen voorbij
Een jaar is verdwenen voor jou en voor mij
We wensen elkaar
Prettige kerstdagen & een gelukkig nieuwjaar!

	
  

Kerstgroet van Danuta de Jong
(diaken)
Hopi biaha nos ta prepara nos kas, nos kura,
nos mes di pafo pa asina selebra e fiesta di
Pasku di nasementu. Nos ta kumpra e lusnan
di mas kolorido, e palu di Pasku di mas yen, e
balanan di mas bunita, artikulonan ku ora nos
wak nan ta yena nos ku alegria. Nos ta
kumpra un of tin asta tin bes dos paña pa
Pasku.
Anto no lubida e sapatunan elegante. Ham ta
den frizer nos tin nos ayakanan di stòk. Kos
di bebe tambe tin na granel pa tur ku bini nos
kas mira kon bon nos ta organisa kos.
Hopi biaha nos ta lubida e nifikashon real di
Pasku. Ku nos bon Dios tabata stima nos
asina tantu ku el a duna nos su úniko Yu pa
tur ku kere den dje no bai perdi. Dor di dj’E
nos por tin speransa ku nos por tin bida
eterno.
Laga pa no solamente nos ta prepara di pafo
pero prinsipalmente di paden. Laga nos
kurason ta yena ku goso, amor i pas pa asina
nos por selebra e binida di Kristu Hesus.
Laga e palabranan di bon Dios lusa nos
kaminda i tambe iluminá nos mente tur sia di
nobo.
Laga nos hala mas serka Kristu dor di bai den
orashon konstantemente i bishitá kèrki mas
tantu posibel. Laga nos stima otro manera
ruman i pa nos ta para kla pa yuda esnan den
mester.
Bon Pasku pa tur miembro di kongregashon
Protestant Boneiru i un aña nobo yená ku
kosnan positivo.

	
  

	
  

KERSTVERHAAL: DE GEBOORTE VAN JEZUS

_

Door: Désirée Coffie
Maria was een meisje van ongeveer 18 jaar.
Zij woonde in het dorpje Nazareth en ze was
verloofd met Jozef. Op een dag, ik denk dat
het in het voorjaar was, was Maria bezig in
haar huis. En opeens staat daar iemand. Het
is geen vrouw, en ook geen man. Maar wat
dan? Maria heeft nog nooit zoiets gezien en
schrikt dan ook geweldig. Ze slaat de hand
voor haar mond en houdt haar adem in.
Heeft ze het wel goed gezien. Is er werkelijk
iemand, of is ze soms aan het dromen,
midden op de dag?
De engel die door God gestuurd is, praat
zachtjes tegen Maria. Hij zegt: “Goede
morgen Maria. Ik ben de engel Gabriël, een
boodschapper van God. Je moet de
hartelijke groeten van God hebben. God
heeft op je gelet en jou uitgekozen. Je zult in
verwachting raken en een zoontje krijgen.
Dat kind is de Zoon van God.”
Maria vraagt verbaasd: “Hoe kan ik nu een
kindje krijgen, ik ben nog niet getrouwd, en ik
woon nog niet samen met een man.” De
engel antwoordde: “De Heilige Geest van
God zal komen en je zult in verwachting
raken door de kracht van God. Voor God is
niets onmogelijk want je tante Elisabeth, die
al heel oud is en nooit kinderen kon krijgen,
is ook in verwachting van een zoon. Over
drie maanden zal haar baby geboren
worden. Jouw zoon moet je Jezus noemen,
de zoon van Elisabeth zal Johannes heten.”
De engel ging daarna weer weg. Maria
begreep het allemaal niet zo heel goed,
maar als God je iets vraagt dan wil je toch
niets liever dan gehoorzamen. Maria besloot
om snel naar haar tante te reizen, om haar te
vragen hoe het met haar was en toen zij
haar tante begroette, bewoog het kindje in
de buik van Elisabeth. Elisabeth zei tegen
Maria: “Je bent de gelukkigste vrouw van de
wereld. Je hebt gehoorzaamd aan wat God
	
  

van je vraagt. Ik vind het een hele eer dat de
moeder van de Zoon van God bij mij op
bezoek komt.”
Jozef was thuis en heel verdrietig. Het was
heel erg als een meisje in verwachting was,
voordat ze was getrouwd. Jozef besloot om
weg te gaan, niet omdat hij niet meer van
Maria hield, maar als hij wegging, kreeg hij
de schuld en zouden de mensen medelijden
hebben met Maria.
Vlak voor hij wegging droomde Jozef. De
engel die ook bij Maria geweest was vertelde
hem in die droom, dat hij gerust met Maria
kon trouwen. De engel vertelde hem dat
Maria in verwachting was van de zoon van
God. Maria had een hele belangrijke taak.
Het ging allemaal zo omdat uit zou komen
wat de profeet Jesaja heel lang geleden al
had gezegd: “Een jong meisje dat nog niet
getrouwd is zal in verwachting raken en een
zoon krijgen, die de naam Immanuël (dat
betekent God is met ons) zal krijgen.” Toen
besloot Jozef om bij Maria te blijven om haar
te helpen in de maanden voordat de baby
geboren zou worden.
Vlak voordat het baby'tje geboren zou
worden had de keizer van Rome, die in die
tijd de baas in Israël, iets bedacht. Hij wilde
precies weten over hoeveel mensen hij nu
wel de baas was. Om de mensen goed te
kunnen tellen, moesten ze allemaal gaan
naar de plaats waar hun familie vandaan
kwam.
Omdat Jozef en Maria allebei afstamden van
koning David, moesten ze dus naar
Bethlehem, de stad van David. En dat deden
ze. Ze liepen heel lang en ten slotte kwamen
ze in Bethlehem. Daar was het overvol.
Allemaal mensen die ook van David
afstamden. Bovendien waren Jozef en Maria
helemaal niet rijk en zo gebeurde het dat ze

nergens een hotel konden vinden. Alle
mensen die kamers verhuurden hadden ook
geen plaats voor hen.
Eindelijk vonden ze een slaapplaats. In een
stal. Het was fijn dat Maria eindelijk kon
rusten, maar het was er niet gezellig. Daar in
die stal werd de Zoon van God geboren. En
Jozef wikkelde doeken om hem heen, zoals
toen heel gewoon was voor pasgeboren
baby'tjes. Ze hadden natuurlijk geen wiegje.
Daarom legden ze de baby in een voerbak.
Daar lag hij toch nog een beetje zacht op het
hooi en lekker warm.
Vlak bij Bethlehem was een veld waar de
schapen bij elkaar waren om de nacht door
te brengen. De herders die op de schapen
moesten
passen
hadden
een
vuur
aangemaakt. Ze dronken af en toe iets
warms, misschien wel thee of koffie, ik weet
het eigenlijk niet, en ze vertelden elkaar wat
ze overdag allemaal hadden meegemaakt.
Een herder vertelde altijd verlangend over de
Messias, die zou komen. Een redder voor
het volk Israël, die hen zou bevrijden uit de
macht van de Romeinen. De jongere herders
geloofden het allemaal niet meer zo. Die
oude Kaleb altijd. Die verhalen hadden ze nu
al wel tien jaar gehoord, en er was nog
steeds niets van uitgekomen.
Als Kaleb uitverteld was, gingen de jongere
herders
elkaar
vaak
griezelverhalen
vertellen, vooral als er nieuwe herders bij
waren, zoals nu. Die kon je zo gemakkelijk
bang maken. Daar hadden ze wel plezier in.
Terwijl ze zo bij elkaar in het donker zitten,
bij het kampvuur, zien ze plotseling dat alles
verlicht wordt, en er staat een figuur bij hen

	
  

die ze nog nooit eerder hebben gezien. De
Engel. Dezelfde misschien wel die ook bij
Maria en Elisabeth was geweest. En die
flinke stoere herders... die schrikken net zo
erg als Maria. Dat is toch wat! Alleen Kaleb,
die zegt: stil laten we luisteren naar wat de
engel te zeggen heeft. Het moet iets heel
belangrijks zijn.
Dan zijn ze allemaal stil. Ze horen de engel
zeggen: “Wees niet bang, want ik breng jullie
het heerlijkste nieuws dat je ooit hebt
gehoord. Vandaag is in Bethlehem de
Messias, de Redder, Christus de Heer
geboren. Je kunt hem goed herkennen. Het
kindje is in doeken gewikkeld. Het is in een
stal geboren en het ligt in een voerbak.”
Toen de engel was uitgesproken kwamen er
nog een heleboel engelen. Zij zongen met
elkaar: Ere zij God in de hoge en vrede op
aarde voor de mensen van wie God zoveel
houdt. Onmiddellijk toen de engelen
weggegaan waren riep Kaleb: “Kom we gaan
naar Bethlehem om de Messias, die nu
eindelijk gekomen is te gaan aanbidden.” Ze
vonden het kindje Jezus bij Maria en Jozef in
de stal. Het lag in doeken gewikkeld in een
voerbak.
Toen Kaleb het kindje zag werd zijn gezicht
helemaal blij. Hij straalde gewoon. Hij was al
zo oud. Wat was hij blij dat hij de Messias
toch nog had gezien. De herders vertelden
aan iedereen die het maar wilde horen wat
er was gebeurd en gingen toen weer terug
naar hun kudde. Maria en Jozef waren heel
blij en ze dachten nog heel lang na over wat
de herders allemaal hadden verteld.

KERSTKLEURPLAAT

	
  

	
  

	
  

	
  

woordzoeker kerst
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I
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G A J O D E N K O O R G

I

E N A B E B B I R K C H E T D
Zoek de woorden. Je mag elke richting op, zelfs achterste voren. De letters
moeten wel steeds direct op elkaar volgen. Trek een lijn van letter tot letter.
Dit zijn de woorden:
o augustus
o baren
o betlehem
o david
o engelen
o ere
o ezel
o geboren
o goud
o herberg

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

herders
herodes
immanuel
inschrijven
jezus
joden
jozef
judea
kerstfeest
kind

o
o
o
o
o
o
o
o
o

koning
koor
kribbe
leidsman
maagd
maria
mensen
mirre
oosten

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oplossing (vul hier – op volgorde – de overgebleven letters in):

	
  

stal
ster
stro
veld
vrede
wierook
wijzen
zoon
zwanger

ARTIKULO: FÈRFMENTU KÈRKI PROTESTANT NA PLAYA
SKIRBÍ PA: WALTER COFFIE
Dia 08-11-2015, despues di sirbishi di
kèrki na Rincon, Soyla Winklaar a
partisipá na presidente de Kerkrat,
Sra. Daisy Coffie, kus u ruman Leo
Winklaar a ofresé pa e fèrf kèrki
Protestant di Playa i ku gustosamente
e tabata ke sa kiko ta e koló i number
dje fèrf ku mester wòrdu usá. Despues
Soyla a partisipá un ke otro na mi
persona. Ami a bisa Daisy ku mi lo
kordiná e trabou i ku lo mi kontakt Leo.
Leo a duna di konosé di lo hasi e
trabounan boluntario i ku e mes lo
karga tur e gastunan envolví ku e
fèrfmentu aki; ku otro palabra: Leo
mes ta paga tur material i tur trahadó.
Dia 12-11-2015 mi a invitá Leo pa un kombersashon na kèrki i pa wak kiko e trabounan ku
mester wòrdu hasí presis ta. Durante di e reunion ku Leo nos a saka’fò ku e siguiente trabounan
mester a wòrdu hasí:

	
  

-

fèrf edifisio di kèrki kompleto parti pafó;

-

spuit bentana- i murayanan pafó pa laba nan i kita stòf;

-

limpia e “glas in lood” di tur e bentananan;

-

raspa murayanan ku a blas i bek i yena muraya kaminda ta nesesario;

-

fèrf kushina kompleto parti pafó;

-

fèrf tur bentana- i portanan di kèrki;

-

fèrf spijlnan;

-

fèrf kura kompleto di kèrki;

-

fèrf toren di kèrki kompleto;

-

fèrf muraya pafèrf e porta di Jeugdclub;

-

fèrf e palunan di lus den kurá di kèrki;

-

kita e bòrchi bieu ku tin den kurá di kerki;

-

snui e palunan di tamarèn i kalbas.

Fèrf ku a wòrdu usá ta Savanet, no.2295 pa fèrf murayanan di kèrki parti pafó mientras a usa fèrf
blanku di zeta pa e spijlnan i e bentana- i portanan. E palunan di lus den kura di kèrki a wordu di
fèrf ku fèrf pretu.
Leo a traha diferente dia na kèrki, kaminda e mes tabata guia i hasi alabes trabounan, huntu ku
Roosje (subrina di Leo) i un mas trabadó. E trabounan a kana di un forma bon organisá, planiá i
ehekutá.
Leo a kuminsa traha djadumingo 22-11-2015 despues di mèrdia i a tèrminá e trabounan dia 0512-2015; pues un total di 10 dia. Dia 06-12-2015 Leo a desharmá e stellagenan ku tabatin na
kèrki.
Leo su partner tabata un ayudo grandi pa Leo i e tambe a bai di akuerdo ku e plan di trabou ku
Leo a presentá ku’né. E Sra. Di Leo “van huis uit” ta Protestant.
Komo kordinadó di e trabou mi por bisa ku Leo i si team a hasi un masha bon trabou. Di tur parti
nos a haña hopi reakshon pa bisa kon bunita nos kèrki Protestant a keda.
Ta bon pa hasi menshon ku na komienso di 2015, e parti paden di kèrki Protestant na Playa, e
konsistori, e kushina i Jeugdclub a wòrdu di fèrf kompletamente. E gastunan envolví ku
trabounan di raspa, bek, yena i fèrf e edifisionan parti paden a wòrdu finansiá pa Sra. Desiree
Coffie.
Mi ke enfatisá ku VPGB no a saka ningun sen pa ku e fèrfmentu di kèrki pafó ni paden aki:
tabata gestonan di dos miembro di nos Iglesia Protestant Uní Bonaire.
Relato trahá pa W.V.Coffie, dia 14-12-2015.

	
  

Christmas Coconut Cake Recipe:

Total Time: 1 hr 55 min
Prep: 45 min
Inactive: 10 min
Cook: 1 hr
Yield:16 to 20 servings
Ingredients
Basic 1-2-3-4 Cake with coconut milk:
2 sticks butter, at room temperature
2 cups sugar
4 eggs
3 cups sifted self-rising flour
1 cup coconut milk
1 teaspoon pure vanilla extract
Filling:
3/4 cup sugar
1 cup sour cream
4 tablespoons milk
1/2 cup flaked, sweetened coconut
7-Minute Frosting:
1 1/2 cups sugar
1/4 teaspoon cream of tartar or 1 tablespoon white corn syrup
1/8 teaspoon salt
1/3 cup water
2 egg whites
1 1/2 teaspoons pure vanilla extract
2 to 3 cups coconut, flaked and sweetened
Artificial holly, optional garnish
Cake:
	
  

ADD NEEDED ITEMS TO GROCERY LIST
Directions
Cake:
Preheat oven to 350 degrees F. Grease and flour 3 (9-inch) cake pans.
Using an electric mixer, cream butter until fluffy. Add sugar and continue to
cream well for 6 to 8 minutes. Add eggs, 1 at a time, beating well after each
addition. Add flour and coconut milk alternately to creamed mixture, beginning
and ending with flour. Add vanilla and continue to beat until just mixed. Divide
batter equally among prepared pans. Level batter in each pan by holding pan 3 or
4-inches above counter, then dropping it flat onto counter. Do this several times
to release air bubbles and assure you of a more level cake. Bake for 25 to 30
minutes or until done. Cool in pans 5 to 10 minutes. Invert cakes onto cooling
racks.
Filling:
Stir together sugar, sour cream, milk, and coconut in a bowl until well blended.
Add first cake layer onto pedestal. Using the wrong end of a wooden spoon, poke
holes approximately 1-inch apart until entire cake has been poked. Spread a
third of filling mixture on cake layer. Top with second layer, repeat process. Top
with last layer and repeat process again.
Cook's Note: As each layer is stacked, stick them with toothpicks to prevent cake
from shifting.
Frosting:
Place sugar, cream of tartar or corn syrup, salt, water, and egg whites in the top
of a double boiler. Beat with a handheld electric mixer for 1 minute. Place pan
over boiling water, being sure that boiling water does not touch the bottom of
the top pan. Beat constantly on high speed with electric mixer for 7 minutes. Beat
in vanilla. Frost the top and sides of the cake. Sprinkle top and sides of cake with
coconut. Garnish with artificial holly, if desired.
Recipe courtesy of Paula Deen

	
  

COLOFON
Eindredactie
Désirée Coffie
Jaap Rutger Kos
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
Volgende kerkblad verschijnt 28-02-2016.

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

	
  

