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CONTACTGEGEVENS VPGB 
 
KERKGEBOUWEN 
 
Rincon Kaya C.D. Crestian  eredienst zondag 8.30 uur (9.00 uur gezamenlijke dienst) 
Kralendijk Plasa Wilhelmina   eredienst zondag 10.00 uur 
 
PREDIKANT 
 
ds. Greteke de Vries   Kaminda Essequibo 16  tel 7176413 
 
KERKENRAADSLEDEN 
 
Désirée Coffie (praeses, ouderling) Kaya Dialma 19   tel 7003316 
daisycoffie@hotmail.com  
 
Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling) Kaya Korona 91   tel +599-9-5273292 
marytjin@gmail.com  
 
Sapphira Coffie (quaestor, ouderling) Kaya Den Bosch 4   tel 7017994 
sapphiracoffie@hotmail.com  
 
Ifna Abreu-Thode (diaken)  Kaya Sirena 5   tel +599-9-5100513 
ifna1@hotmail.com  
 
Glenda Pourier-Loo (diaken)  Kaya J.R. Dominico Herrera 4 tel 7860716 
glendaloo@hotmail.com  
 
Soila Winklaar (diaken)   Kaminda Tras Di Montana  tel 7002472 
 
Renata Domacassé (ouderling)  Kaya Mars 8    tel +599-9-5164252 /  
rdomacasse@hotmail.com              7964252 
 
Danuta de Jong (ouderling)  Kaya Chi ku Cha 16  tel 7820827 
danutadejong@hotmail.com  
 
Conny Ferreira (diaken)   Amboina 62    tel 7008254 
conny_ferreira@hotmail.com 
 
VERTEGENWOORDIGER VPGB IN EUROPESE DEEL VAN NEDERLAND 
 
Guido Wiersma, gkwiersma@gmail.com 
 
WEBSITE 
	  
www.protestantsegemeentebonaire.com  



3	  
	  	  

EREDIENSTEN MEI-JUNI 2016 
 
zondag 1 mei   08.30 uur Rincon    ds. G. de Vries 
     10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
  
donderdag 5 mei   19.30 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
Hemelvaart    gezamenlijke dienst 
 
zondag 8 mei   10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
Moederdag    gezamenlijke dienst 
 
zondag 15 mei   10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
Pinksteren    gezamenlijke dienst 
 
zondag 22 mei   08.30 uur Rincon    ds. G. de Vries 
     10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
 
zondag 29 mei   09.00 uur Rincon    ds. G. de Vries 

gezamenlijke dienst/ 
fundraising ontbijt 

 
zondag 5 juni   08.30 uur Rincon    ds. G. de Vries 
     10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
 
zondag 12 juni   08.30 uur Rincon    ds. G. de Vries 
     10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 
 
zondag 19 juni     09.00 uur Rincon    ds. G. de Vries 
Vaderdag    gezamenlijke dienst/ 
     fundraising ontbijt   
 
zondag 26 juni    08.30 uur Rincon    ds. G. de Vries 

 10.00 uur Kralendijk   ds. G. de Vries 

 
VPGB-LEZING 26 APRIL 2016 
 
Dinsdag 26 april    19.00 uur Kralendijk   drs. J.M. Molmans 
     ‘De geschiedenis van de opsluiting’ 

zie ook de aankondiging op pagina 4 

 
Hebt u vervoer nodig? Neemt u alstublieft contact op met: 

Glenda Pourier-Loo (diaken) 
Kaya J.R. Dominico Herrera 4 
tel 7860716 
glendaloo@hotmail.com  
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ACTIVITEITENAGENDA MEI-JUNI 2016  
 
VPGB-lezing ‘De geschiedenis van de opsluiting’ door drs. J.M. Molmans op 26 april 

Opsluiting als disciplinering van mensen door de geschiedenis heen en moderne varianten ervan 
(drangbeleid). 

De lezing behandelt het fenomeen van de verschillende manieren van opsluiting als manier om 
afwijkend (crimineel) gedrag te corrigeren. Deze correctie is altijd beïnvloed door wat de tijd en 
haar machthebbers als oplossingen voor ogen hadden. Veelal sneuvelde de verschillende 
modellen op de weerbarstigheid van de problematiek. Iedere oplossing bleek zo haar nadelen 
met zich mee te brengen. 

Dhr. Molmans  is van 2000 tot heden directeur van een “half-way house” Exodus in ’s-
Hertogenbosch en als zodanig bezig om alternatieven te bedenken voor gevangenisstraffen 
welke gedragsverandering en daarmee recidive vermindering  bewerkstelligen. De organisatie 
Exodus Nederland heeft 180 bedden verspreidt over 10 locaties in Nederland die een door het 
ministerie van Justitie  goedgekeurd aanbod verzorgen om recidive te verminderen. 

drs. J.M. Molmans 

1980-1989  Studie Theologie UTP (opgegaan in de Radboud universiteit Nijmegen)  

1985-1986  Stage Brasil-Recife/Olinda onder straatkinderen 

1989   Afstudeerscriptie missiologie op een cross-cultureel onderzoek waarin de 
   straatcultuur van straatkinderen in Brasil werden vergeleken met de 
   straatjongerencultuur in Nederland 

1989-2000  Benoemd als straatpastor voor het dekenaat ’s-Hertogenbosch 

1992   Winnaar beurskracht-tien-troffee 1991 van Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn (BSJ 
   nu K2), een provinciale aanmoedigingprijs van de Provincie Noord-Brabant. 

1993- 1994  Initiatiefnemer Sancta Maria Nijmegen  opvang straatjongeren. 

1994    Publicatie: Als ik ga, gaan we samen. Redactie: Toos Starmans e.a. Koppeling als 
   wederzijdse beweging, pag.66-75. 

1996    Publicatie: Om-jongeren. Redactie P.v. Gerven. Pastoraat aan Drugsverslaafden in 
   Den Bosch, pag.73-83. 
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1997    Oprichter Pub, Pastoraal uitzendburo, richt zich op werkprojecten voor dak en 
   thuislozen. 

1997   Initiatiefnemer Exodus ’s-Hertogenbosch. 

1998-1999  Interim voorzitter eethuis d’n Mengelmoes ’s-Hertogenbosch (eethuis voor minima). 

2000-heden  Manager Exodus ’s-Hertogenbosch. 

2008- 2010 Voorzitter netwerk DAK(door aandacht kracht).Landelijk netwerk van kerkelijke 
   inloophuizen en buurtpastorale initiatieven. 

2008 -2011  initiatief Exodus Eindhoven (uiteindelijk niet geslaagd). 

2013-2014  interim manager Exodus Zuid-Limburg. 

 

Fundraising ontbijt op 29 mei en 19 juni 

Op zondag 29 mei en op Vaderdag zondag 19 juni zijn er gezamenlijke diensten in Rincon. Het 
ontbijt is beschikbaar vanaf 7.00 uur. De dienst vangt aan om 9.00 uur. Nader mededelingen 
volgen tijdens de afkondigingen.  

 

Reguliere activiteiten 

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. 

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 22) verschijnt op zondag 26 juni 2016. Kopij 
graag uiterlijk woensdag 22 juni 2016 aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) 
en Jaap Rutger Kos (jaapkos@gmail.com). 

maandagen  19.45 uur  Kooroefening  kerk Kralendijk 

woensdagen 18.00 uur  Muziekles jongeren  kerk Kralendijk 

zaterdagen 16.00 uur  Jeugdclub   kerk Kralendijk 

 
 
 
KOPIJ VOLGENDE EDITIE KERKBODE 
 
Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 22) verschijnt op zondag 26 juni 2016. Kopij 
graag uiterlijk woensdag 22 juni 2016 aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) 
en Jaap Rutger Kos (jaapkos@gmail.com).  
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BIJBELLEESROOSTER 
MEI 2016 
zo 1 Ezechiël 33:10-20 Afkeren of terugkeren 
ma 2 Ezechiël 33:21-33 Horen is nog geen luisteren 
di 3 Ezechiël 34:1-16 Wie is de goede herder? 
wo 4 Ezechiël 34:17-31 Herderlijke zorg 
do 5 Psalm 47 De Heer is hoog verheven 
vr 6 Ezechiël 35:1-15 Bergrede 
za 7 Ezechiël 36:1-12 Opbloei 
zo 8 Ezechiël 36:13-21 Terugkeer en inkeer 
ma 9 Ezechiël 36:22-38 Paradijsbelofte 
di 10 Psalm 97 Hemeltaal 
wo 11 Ezechiël 37:1-14 Nieuw leven 
do 12 Ezechiël 37:15-28 Het goede hout 
vr 13 Psalm 81 Juich alleen voor de Heer! 
za 14 Johannes 14:1-14 Ruim behuisd 
zo 15 Johannes 14:15-26 Belofte van weerzien 
ma 16 Ruth 1:1-22 Familiedrama 
di 17 Ruth 2:1-23 Kennismaking met de losser 
wo 18 Ruth 3:1-18 Nachtelijk gesprek 
do 19 Ruth 4:1-22 Davids voorgeslacht 
vr 20 Psalm 29 Natuurgeweld 
za 21 Spreuken 8:1-21 De stem van de wijsheid 
zo 22 Spreuken 8:22-36 Gods lieveling 
ma  23 Spreuken 9:1-18 Terecht wijs 
di 24 Numeri 9:15-23 In de wolken 
wo 25 Numeri 10:1-10 Signaalfunctie 
do 26 Numeri 10:11-28 In geregelde orde 
vr 27 Numeri 10:29-36 Gidsen 
za  28  Lucas 7:1-10 Zeggingskracht 
zo 29  Lucas 7:11-17 De zoon komt terug 
ma 30  Numeri 11:1-15 Begeerte van het vlees 
di 31  Numeri 11:16-23 Ziekmakend 
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BIJBELLEESROOSTER 
JUNI 2016 
 
wo 1  Numeri 11:24-35 Uitstorting van de Geest 
do 2  Numeri 12:1-16 Wie spreekt er namens God? 
vr 3  Numeri 13:1-24 Spionageverhaal 
za 4  Numeri 13:25-33 Verdergaan of niet? 
zo 5  Numeri 14:1-25 Pleidooi 
ma 6  Numeri 14:26-45 Alleen voor kinderen 
di 7  Lucas 7:18-28 De grootste 
wo 8  Lucas 7:29-35 Meedoen of niet 
do 9  Lucas 7:36-8:3 Voetwassing 
vr 10  Lucas 8:4-18 Zaaien 
za 11  Numeri 15:1-16 Les in offervaardigheid 
zo 12  Numeri 15:17-31 Per ongeluk, maar toch … 
ma 13  Numeri 15:32-41 Zero tolerance 
di 14  Numeri 16:1-19 Opstand 
wo 15  Numeri 16:20-35 Ter aarde bested 
do 16  Numeri 17:1-15 Hardleers 
vr 17  Numeri 17:16-28 Bloeiende staf 
za 18  Lucas 8:19-25 Familiebezoek 
zo 19  Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst) 
ma  20  Lucas 8:40-56 Opgewekt 
di 21  Lucas 9:1-9 Over wie gaat het? 
wo 22  Lucas 9:10-17 Levensmiddelen 
do 23  Lucas 9:18-27 Identiteitsbewijzen 
vr 24  Lucas 9:28-36 Hoog bezoek 
za  25  Lucas 9:37-50 Aanval 
zo 26  Lucas 9:51-62 Mild en doelbewust 
ma 27  Numeri 18:1-20 Priesterdienst 
di 28  Numeri 18:21-32 Geengrondbezitters 
wo 29  Numeri 19:1-10 Het wassende water 
do 30 Numeri 19:11-22 De door hoort niet bij het leven 
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FOTO: NAAMBORD MET NIEUW LOGO VPGB GEPLAATST! 
 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze dank gaat uit naar zr. Carla Marika!	    
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INGEZONDEN: BRIEF VAN ONZE NIEUWE DOMINEE 
door ds. Greteke de Vries 
 

Lieve gemeente van Bonaire, 

Op 29 april komen mijn man, Rein Brouwer, en ik hopelijk op uw zonnige eiland aan. Hij blijft 
twee weken. Daarna moet hij terug naar Bussum, waar wij wonen. Maar zo weet hij in elk geval 
waar ik de komende vier maanden zal verblijven en u weet met wie ik door dik en dun verbonden 
ben. 

Ik verheug me erop voor deze periode uw domi te zijn. Ik ben meer dan 22 jaar predikant en 
stond op verschillende plekken in Nederland: van Groningen in het noorden, via Hengelo in het 
oosten en Amersfoort in het midden en de laatste jaren in Naarden-Bussum dat meer in het 
westen van het land ligt, tussen Hilversum en Amsterdam. 

Sinds november 2015 heb ik geen gemeente meer en daardoor ben ik in de gelegenheid om 
naar u toe te komen. Uw gemeente lijkt me heel prettig: u ontvangt gastvrij predikanten uit allerlei 
kerkelijke richtingen, u zoekt elkaar graag op in de kerk en ….  u houdt van zingen. Ik ook. 
Hopelijk kan ik ook de liederen in het Papiaments gauw meezingen! 

Van huis uit ben ik Nederlands Hervormd, later ben ik Remonstrant geworden. Ik voel mij thuis bij 
iedereen voor wie geloven echt iets betekent, maar ook bij iedereen  die er vragen bij heeft. Met 
de één zal ik graag bidden, met de ander graag in gesprek gaan. 
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Mijn specialisatie als predikant is het pastoraat. Daarin heb ik mij getraind met allerlei cursussen 
na mijn theologie-opleiding in Leiden. 

Ik vind het fijn om met mensen die meer of minder in de knel zitten te zoeken naar wat weer een 
beetje vertrouwen geeft en goede moed. Mensen met relatieproblemen mogen ook best eens bij 
me langs komen. Wie ziek is of wie zomaar eens z’n hart wil luchten kan ook op mijn aandacht 
rekenen.  

En verder ben ik dol op kinderen. Van mijn laatste gemeente kreeg ik prentenboeken mee voor 
de kinderen van de zondagschool van Bonaire. Dus dan weet u dat vast. 

Op de foto hiernaast ziet u mij in het midden zitten, met links mijn man en rechts Nasrullah (0 
jaar) en Suray (7 jaar). Zij, samen met hun zus Asanay (9), zijn onze kleinkinderen. Niet door het 
bloed, maar door de liefde. Zij hebben ons geadopteerd. 

En dat vinden mijn man en ik heel erg fijn. Wij hebben zelf geen kinderen gekregen. De ouders 
van deze schatjes komen uit Somalië en Kenia en samen vormen zij een heel erg leuk gezin met 
wie wij geregeld optrekken. 

Als u verder nog iets van mij wilt weten kunt u het mij vragen wanneer we elkaar gaan 
ontmoeten. Ik kijk naar u uit! 

Hartelijke groeten, 

Greteke de Vries	   	  
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MEDITATIE: ALS JE IN HET DONKER TAST 
door ds. Ben Hengeveld  
 
Als je in het donker tast,  
dan probeer je steun te vinden  
aan iets stevigs, een houvast.  
En dan vind je soms die hand  
van een mens die stevig staat.  
Die jou uit de modder trekt  
en je steunt met raad en daad.  

Als je struikelt, als je wankelt,  
als je naar beneden glijdt,  
pak je alles waar je bij kunt,  
want je zoekt naar zekerheid.  
Maar de strohalm biedt geen steun  
en het touw blijkt los te zijn.  
En dan val je soms nog meer,  
want je houvast blijkt maar schijn.  

Als je struikelt, als je wankelt,  
als je bang bent of alleen,  
dan probeer je troost te vinden  
bij de mensen om je heen.  
En dan voel je soms een kracht  
God mag weten waar vandaan  
als een windvlaag in je rug,  
als een steun om door te gaan. 

bron: Zitten of opstaan, deel 5, lied 7  

Wanneer alles goed gaat, denken we dat we het zelf wel redden in het leven. Dat is ook het 
motto in onze tijd: autonomie, zelfstandigheid. Er hoeft echter maar iets te gebeuren of het 
evenwicht van zelfstandigheid blijkt wankel te zijn. De economie en de arbeidsmarkt zijn wankel, 
de gezondheid is een hoog goed, maar kan zomaar omslaan in het tegendeel. De relatie leek 
altijd stabiel, maar blijkt ineens geen grond meer te hebben om te worden voortgezet. 

Er gebeurt van alles in het leven, waarvan we weten dat het bestaat en we denken dat het 
anderen treft, maar onze deur voorbij zal gaan. Tot de dag aanbreekt dat ook wij het gevoel 
hebben dat de vaste grond onder de voeten wordt weggezogen en we op zoek gaan naar een 
houvast. Een hand van een mens die stevig staat. Van een kracht als een windvlaag die je een 
steun in de rug geeft om door te gaan - God mag weten waar vandaan. 
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Zo zal het geweest zijn voor de leerlingen van Jezus na Pasen en tussen Hemelvaart en 
Pinksteren. Aanvankelijk dachten de discipelen dat Jezus altijd bij hen zou zijn, niet alleen als 
hun leraar, maar vooral als hun houvast en idool. Met Goede Vrijdag bleek de weg van Jezus 
anders. Het was niet de weg van een mens, maar de weg van Jezus was de weg van God voor 
de mensen. 

Je kunt het geloven of niet, maar na Pasen werd Jezus weer gezien door zijn leerlingen en 
mensen om hen heen, waaronder een aantal vrouwen. Maar met Hemelvaart heeft Jezus echt 
afscheid genomen van de mensen om terug te gaan naar de Vader in de hemel. Toch gaf Hij de 
belofte dat Hij ons niet als wezen zou achterlaten. 

Op Pinksteren gaat de Geest van God waaien als een windvlaag in de rug, als een steun om 
door te gaan. Soms voel je dan een kracht, soms ervaar je een energie van troost. Vaker in de 
dagen, dat het moeilijk is dan in de dagen dat het goed gaat. Maar geloof er maar in en vertrouw 
er maar op: De Geest van God is er als steun en houvast voor mensen, die weten dat eigen 
kracht en kracht van mensen ophouden kan, maar nooit de kracht van God. 
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INGEZONDEN: DUS TOCH MAAR 
door Guido Wiersma 
 

                                                                     

Ik zat medio april voor een overleg samen met Daisy aan het water aan de haven van Harbour 
Village, toen zij en passant mij voor de zoveelste keer vroeg een stukje te schrijven voor het 
VPGB bulletin. Weet u, ik hou er niet zo van om over mezelf te schrijven, valse bescheidenheid 
misschien, maar aan de andere kant besef ik, dat ik mij nooit heb voorgesteld in het bulletin aan 
u als “lidmaten” van de VPGB (door domi Jan Greven zo verfoeide betiteling van “kerkleden van 
Nederlands-Hervormde afkomst”). Dus toch maar dan! 

Mijn naam is Guido Wiersma. Ik heb met mijn gezin Bonaire in de begin negentiger jaren leren 
kennen door mijn grote vriend en Bonaireaan, Larry Gerharts, en bleef daarna jaarlijks komen. 
Wij woonden op Bonaire van 2004 tot 2006. 

Carolien en ik wonen weer in Wassenaar, waar mijn vader vanaf begin vijftiger jaren van de 
vorige eeuw Nederlands-Hervormd predikant was. U begrijpt, kerkelijke betrokkenheid is mij met 
de paplepel ingegoten. Desondanks en dankzij ben ik nog steeds op mijn manier gelovig. 

In Wassenaar ben ik bij het kerkenwerk van de Kievietkerk betrokken. Afkomstig uit een op en 
top Fries gezin, waar thuis tot mijn twaalfde Fries gesproken werd, terwijl wij in Holland woonden, 
heeft mij altijd aangetrokken tot die Friese worteling. Lijkt een beetje smalletjes met die Europese 
gedachte op de achtergrond, maar is het niet hoor! Bent u wel eens in Rome geweest in de Kerk 
der Friezen? Ik ook nog niet, maar hij staat er wel! 

In januari 2011, een paar maanden na de staatkundige transitie, zat ik op een zondag in de kerk 
te Playa met andere kerkgangers. Wij wachtten netjes tot de dienst zou beginnen, maar dat was 
een ijdele hoop. De voorganger had of een lekke band of zat nog in de lucht. Eigenlijk hadden wij 
er zelf toen een zangdienst van moeten maken, maar dat is allemaal achteraf praten. 

Dus naar huis en onderweg bekroop mij zo’n Jeanne d’Arc- gevoel (herkent u wel, toch?), zo 
van: Wiers, hier gaat iets niet goed met de kerk, misschien maar eens even bellen. Ik belde Mary 
en daarna had ik mijn eerste gesprek met Daisy. 

Dat leidde gezamenlijk tot diverse “veldtochten” om Den Haag en in het bijzonder voormalig 
minister Donner ertoe te bewegen de VPGB een overgangsregeling te bieden. Vermeld mag best 
worden, dat minister Donner tegen beter weten in van zijn adviseurs, toch besloot om een 
overgangsregeling voor de VPGB  te treffen. Hulde dus aan deze oud-minister. 

“Ai, ziet hoe goed en hoe lieflijk is het, als 
broeders van hetzelfde huis samenwonen”  
Psalm 133:1 
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Met een predikantsloze VPGB in 2010-2011 zijn wij op zoek gegaan naar predikanten in 
Nederland en er waren predikanten, die zich spontaan aanboden. U kent ze zo langzamerhand, 
de domi’s Wilma van der Linden, Broer Roolvink, Jan Greven, Ben Hengeveld en Johannes de 
Roo. Genoeg daarover, het is beschreven in de eerste VPGB-bulletins. Bij het lezen van dit 
bulletin heeft u al weer kennisgemaakt met de nieuwe predikant, ds. Greteke de Vries.  

Vanuit Nederland proberen wij ons steentje bij te dragen. Domi Jan Greven, Pieter Borkent en ik 
hebben de Stichting Vrienden van de VPGB in het leven geroepen om in de predikantsvacature 
te voorzien en te proberen fondsen te werven. 

Daarbij heeft Danny Warbout (de echtgenoot van de briefkaartontwerpster) ons aan contacten 
geholpen. De eerste twee fondsen, de Insinger Stichting en de Maatschappij van Welstand, 
hebben financiële steun toegezegd bij de restauratie van de kerk in Rincon. 

Ik heb veel bewondering voor het werk wat verricht wordt door u/jullie als lidmaten van de VPGB, 
maar vooral ook door het moderamen van de gemeente. Ik ben dan ook zo vrij om te zeggen, dat 
er veel last op de schouders terecht komt van enkelen. Maar wij zijn toch als kerk een 
geloofsgemeenschap. 

Daar hoort bij, dat ieder naar capaciteit en vermogen zijn steentje bijdraagt. Of dat nou 
kosterswerk, onderhoud tuin, liturgieverzorging, het rijden van minder validen of ouderen van en 
naar de kerk, onderhoud van de begraafplaats, enz. is, daarvoor ben je lid van de 
geloofsgemeenschap, die je samen onderhoudt. 

De spreuk bovenaan op de vorige pagina heeft het over “broeders”, maar in onze tijd vertaald 
moet dat zijn “broeders en zusters.” Toen ik nog in het schoolinternaatswezen werkzaam was, 
hadden wij deze Psalmspreuk levensgroot in de hal hangen. Het is een bedevaartslied van David 
over de saamhorigheid en David bejubelt die eigenschap. Het vrijwilligerswerk in saamhorigheid 
voor de kerk is van wezenlijk belang.  

Last but not least: Ik hou van deze kerk aan Playa en in Rincon. De ongedwongenheid, de 
smeltkroes van modaliteiten, die er samen komen, de suikerdiefjes die van kroon naar kroon 
vliegen, het is kerk zijn met elkaar. In geloof, hoop en liefde bidden voor het behoud van zo kerk 
te kunnen en mogen zijn. 
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ARTIKEL: PASEN EN PINKSTEREN OP ÉÉN DAG 
door ds. Ben Hengeveld 
 
Het Pinksterfeest valt op de vijftigste dag na Pasen. Dat betekent het woord Pinksteren ook: 
pentekostè, de vijftigste. En dat Pasen, Pinksteren en Hemelvaart op één dag zouden vallen is al 
helemaal onmogelijk: Hemelvaart valt op de veertigste dag na Pasen. Hoe we daarbij komen is 
wel duidelijk: de evangelist Lucas heeft dat haarfijn uit de doeken gedaan. In zijn tweede boek, 
Handelingen, vertelt hij hoe Jezus veertig dagen lang op allerlei manieren aan zijn discipelen 
heeft bewezen dat hij na zijn dood weer leefde. Die veertigste dag is de dag dat hij ‘naar de 
hemel ging’ (Bijbel in Gewone Taal). Tien dagen later, ‘toen het Joodse Pinksterfeest begon’, 
waren alle gelovigen bij elkaar en vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats.  

Pasen-Hemelvaart-Pinksteren, het is allemaal keurig in de tijd geplaatst, je kunt er een tijdlijn van 
maken. Tenminste … bij Lucas. De evangelist Johannes vertelt het ons op een andere manier. 
Hij vertelt (Joh. 20:22) hoe Jezus op de dag van de opstanding over de discipelen ademt en hen 
zo de Heilige Geest geeft. En in het slot van het evangelie van Marcus is ook geen sprake van 
veertig dagen, daar lijkt het zelfs alsof de Hemelvaart op dezelfde dag valt als de opstanding.  

Nu is het best mogelijk om via allerlei ingewikkelde redeneringen te ‘bewijzen’ dat Mattheus, 
Marcus, Lucas en Johannes eigenlijk precies hetzelfde zeggen, hooguit met een beetje andere 
woorden. Alleen laat je de evangelisten dan niet langer zélf spreken, maar leg je ons beeld van 
het verhaal in hun mond. Ik vind het juist zo mooi dat de evangelisten hun eigen verhaal kunnen 
vertellen en het is boeiend om er achter te komen wat zij, ieder voor zich, precies bedoelen.  

Lucas legt in zijn hele boek een grote nadruk op het historische karakter van de geschiedenis 
van Jezus. Hij plaatst de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Jezus heel precies in de 
tijd. Denkt u maar aan het geboorteverhaal, Lucas 2. Allerlei grote namen passeren de revue. 
Augustus, Quirinius,Tiberius, Pontius Pilatus, Filippus, Lysanias en meer van grote mannen met 
al even grote ego’s. Midden in die barre werkelijkheid vindt de geschiedenis van Jezus plaats. 
Eigenlijk is het een voortdurend ‘vrees niet’, midden in het geweld van de grote namen klinkt de 
stem van Christus. En als het erop lijkt dat de grote namen gewonnen hebben grijpt God op een 
verrassende manier in in de geschiedenis.  

Johannes klinkt anders, spiritueler zou ik haast zeggen. Pasen en Pinksteren vallen bij hem 
samen. De ervaring van de leerlingen dat Jezus wel gestorven is, maar niet in de dood is 
gebleven geeft hen nieuwe kracht. Geen verhaal over de Hemelvaart – maar wel over de 
‘verhoging’. De mensenzoon moet verhoogd worden, schrijft Johannes. En wat bedoelt hij dan 
met die verhoging? Niet de hemelvaart, maar de kruisiging. 

Johannes maakt duidelijk dat het koningschap van Jezus het meest duidelijk wordt aan het kruis. 
Veel afbeeldingen uit de oude kerk tonen ons dan ook niet zozeer de lijdende Christus aan het 
kruis, maar een Christus die als koning triomfeert. Pas veel later in de (kerk)geschiedenis wordt 
het beeld van lijdende, gemartelde Christus overheersend. Als we de Bijbel lezen, moeten we 
ons niet in de allereerste plaats afvragen ‘wat is er nu precies gebeurd’. Verschillende 
evangelisten leggen zo hun eigen nadruk en het spannende van het samen lezen van de Bijbel is 
het vinden van een antwoord op de vraag: wat bedoelt déze evangelist, de evangelist die we 
vandaag lezen, nu met dit verhaal? Niet ‘wat er precies gebeurd is’ is van belang voor ons leven, 
maar wat het ons nú, in ons leven, in onze omstandigheden te vertellen heeft. 	    
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VOOR DE KINDEREN: VISVANGSTVERHAAL UIT DE JEUGDBIJBEL 
door Nita Abbestee 
 
Korte tijd na de opstanding van Jezus bevonden enkele discipelen zich bij het meer van Tiberias. 
Petrus, die Jezus verloochend had, was er ook bij. Zijn gedachten hielden zich voortdurend bezig 
met de mogelijkheid te herstellen, wat hij tegenover zijn meester verkeerd had gedaan.  

Petrus was de leider van deze groep mannen. Hij keek eens naar de lucht, toen naar het water 
om te zien of de omstandigheden gunstig waren om uit ter varen. Toen zei hij: ‘Vrienden, ik ga 
vissen!’ De andeeren wachtten reed lang op dit woord en zeiden dan ook spontaan: ‘Goed, 
Petrus! Wij gaan met je mee!’  

IJverig en vol enthousiasme maakten zij het schp gereed en tegen de avond voeren zij uit. Die 
lange nacht wierpen zij vele malen hun netten uit en haalden ze weer in, maar .... niet één vis 
konden zij vangen. En in de vroege morgen keerden zij ontmoedigd en teleurgesteld naar het 
strand terug. Daar stond Jezus naar hen uit te kijken. Zij schonken echter nauwelijks aandacht 
aan hem, want zij herkenden hem op zo’n grote afstand niet.  

 

Je moet namelijk weten dat de oosterse stranden niet zo vlak zijn als bij ons. Meestal zijn zij 
volklippen en rotsen. Daardoor kan een schip niet op het strand komen en moeten de mensen 
nog een heel eind door het water waden om de wal te bereiken. Dat was ook hier het geval en 
daardoor hadden de discipelen geen erg in de man op het strand.  

Jezus wist van hun moeizame arbeid in de lange nacht. Hij wilde hen helpen, zoals hij dit al zo 
dikwijls had gedaan. Daarom riep hij hen over het water toe: ‘Mannen, hebben jullie spijzen voor 
mij? Nu moet je niet denken dat Jezus om een vis vroeg om te eten. Het teken vissen uit de 
dierenriem is symbool van de goddelijke liefdekracht die uit het koninkrijk van God neerdaalt en 
uitredt. Eigenlijk vroeg Jezus dus aan de mannen: ‘Hebt ge voldoende liefdekracht?’  

Maar de mannen herkenden hem niet en verstonden daardoor ook zijn woorden niet. 
Teleurgesteld riepen ze terug: ‘Nee, niets! Wij hebben niets gevangen!’ Maar Jezus deed afsof 
hij de teleurstelling niet merkte. Enthousiast en vol overtuiging riep hij heb toe: ‘Werpt uw netten 
uit aan de rechterzijde van het schip! Dan zult ge vinden!’ Want alles wat naar de wil van God 
gebeurt wordt in de heilige taal ‘rechts’ genoemd; en wat naar de wetten van deze wereld wordt 
gedaan heet ‘links’.  
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De manier nu waarop Jezus zijn discipelen toeriep, wekte zoveel nieuwe moed in hun harten, dat 
zij hun schip keerden en opnieuw het meer op gingen. Midden in de golven wierpen zij hun 
netten aan de rechterzijde uit. Maar toen de mannen ze weer wilden ophalen, waren ze zó zwaar 
van vissen, dat zij ze niet aan boord konden hijsen.  

 

 

Toen fluisterde één van de discipelen die Jezus zeer liefhad Petrus in het oor: ‘Het is onze heer 
Jezus die daar op het strand staat en ons heeft toegeroepen!‘ Een schok voer door Petrus heen. 
Snel keek hij of de meester er nog stond. Ja! Daar stond hij - op dezelfde plaats! Vlug sloeg 
Petrus zijn opperkleed om, en stapte overboord , om door het water naar het strand en naar zijn 
meester te gaan. Hij kon geen ogenblik meer wachten, zo verlangde zijn hart ernaar om zijn heer 
weer te dienen.  

De overige discipelen brachten het schip zo dicht mogelijk bij het strand, terwijl zij voorzichtig de 
zware netten meesleepten. Eindelijk lag het schip vast genoeg en toen konden ook de andere 
mannen de wal bereiken. Vlakbij Jezus zagen zij een groot houtvuur branden, waarop brood en 
vis lagen. Jezus keek naar het schip en sprak: ‘Breng mij nu eerst de vissen die jullie gevangen 
hebben!’ Dadelijk sprong Petrus op; hij wilde met de daad bewijzen hoe zielsgraag hij Jezus 
weer wilde dienen. Men inspanning van al zijn krachten sleepte hij het loodzware net naar het 
strand, om het aan Jezus te tonen. En hoe zwaar het ook was, het net scheurde niet! 
Honderddrieënvijftig vissen waren er in!  

Toen Jezus dat gezien had, zei hij tot allen: ‘Komt nu en houdt de maaltijd!’ Blij schaarden de 
discipelen zich om hem heen. Jezus deelde het brood en de vis die op het vuur lagen aan hen 
uit. Het waren de heilige spijzen en de liefdekracht die hij hun reikte. En alle discipelen 
herkenden hem nu en voelden zich gelukkig en volkomen veilig.  
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Na de maaltijd richtte Jezus het woord tot Petrus. Hij vroeg hem: ‘Peterus, hebt ge mij waarlijk 
lief, meer dan uw vrienden?’ Hij had natuurlijk wel in Petrus’ hart gelezen, hoe groot het 
verlangen was om te herstellen wat verkeerd gegaan was! En Petrus antwoordde dan ook vol 
overtuiging: ‘Ja heer! Gij weet dat ik u liefheb!’ Ernstig keek Jezus hem aan en zei: ‘Weid mijn 
lammeren!’  

Na enige ogenblikken vroeg hij opnieuw: ‘Petrius, hebt ge mij waarlijk lief?’ En nogmaals 
antwoordde Petrus: ‘Ja heer! Gij weet dat ik u liefheb!’ ‘Hoed dan mijn schapen!’ luidde de 
tweede opdracht. Daarna vroeg Jezus voor de derde maal: ‘Petrus, hebt ge mij lief?‘ Petrus werd 
er een beetje bedroefd van. Hij dacht dat Jezus maar niet geloven kon dat hij hem liefhad. En 
nog eens, met al zijn overtuigingskracht antwoordde hij: ‘Heer, gij weet alles! Gij wéét dat ik u 
liefheb!’ Toen sprak Jezus tor hem: ‘Weid dan ook mijn schapen!’  

En met deze derde opdracht schonk Jezus zijn volle vertrouwen aan Petrus en gaf hij hem de 
leiding over het nieuwe werk, dat spoedig moest beginnen. Want met de ‘lammeren’ en de 
schapen’ bedoelde hij al de dolende en dwalende mensenkindern in de wereld, die alleen de weg 
naar Huis niet konden vinden en dus beschermd en geholpen moesten worden.  

Zo laat dit verhaal ons duidelijk zien dat, vóór de Broederschap het ene werkstuk onder de 
mensheid voltooid heeft, er al weer een nieuwe basis wordt gelegd voor het volgende werk. Want 
in de loop der tijden werd telkens weer ‘een Schip’ gereedgemaakt om ‘ter visvangst‘ uit te varen. 
Ook werd telkens weer ‘een visser‘ bereid gevonden om het schip te besturen! Er boden zich 
altijd weer ‘mede-vissers‘ aan, die de Broederschap van harte wilden dienen, om te helpen, 
‘verlangende zielen te vissen uit de levenszee’.  

Dat werk wordt zo goed mogelijk begonnen, vol liefde en hulpvaardigheid. Maar vaak nog, 
zonder dat men van binnen bewust weet hoe het werk eigenlijk gedaan moet worden. Alle 
krachten worden ingespannen, alle tijd wordt aan de arbeid gegeven en toch .... de netten blijven 
leeg. Maar, de Broederschap waakt! En na de ervaring van de teleurstelling komt zij te hulp en 
leert de werkers met volhardend geduld, hoe zij moeten vissen. En eindelijk weten zij het!  

‘Het net moet aan de rechterzijde worden uitgeworpen!‘ Naar de wil van God moet gevist worden 
en niet naar de eigen wil! En zie, dán komen de ‘vissen’ binnen! Honderd- drieënvijftig tegelijk. 
Als we de cijfers bij elkaar optellen, krijgen we: 1 + 5 + 3 = 9. Het getal 9 betekent in de heilige 
taal altijd: de gehele mensheid! Wanneer het reddingswerk ten dienste van de mensheid dus op 
de juiste wijze gedaan wordt, onder de hoede en de leiding van de goddelijke liefdekracht, zal de 
gehele mensheid gered worden.  
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VOOR DE KINDEREN: HEMELVAARTVERHAAL UIT DE JEUGDBIJBEL 
door Nita Abbestee 
 
Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen lang, op verschillende momenten en plaatsen, 
te midden van zijn apostelen en discipelen. Nu zouden de apostelen dan voor de laatste maal 
met hem samen komen. Zij wisten dat dit de laatste keer was dat zij hem in het stoffelijke leven 
mochten ontmoeten. Zo was het een heilig uur voor hen. 

Jezus gaf hun in dit uur nog vele nuttige aanwijzingen en wijze raadgevingen. In heldere taal 
vertelde hij hen nog eenmaal van de heerlijkheden van het Koninkrijk van God. In liefdevolle zorg 
trachtte hij nog eens hun gehele aandacht te vestigen op het nieuwe Leven dat hun wachtte. Tot 
in het diepst van hun wezen ondergingen de apostelen dit laatste moment. 

Zij konden zich het leven zonder zijn aanwezigheid nog niet indenken. Maar toch waren zij niet 
bedroefd. Want zij wisten dat hij hun vriend was en dat zij voor altijd met hem verbonden bleven; 
dat zij aan het einde van hun geestelijke weg in het nieuwe Land weer met hem zouden worden 
verenigd. 

Een gouden opdracht had hij hun gegeven! Moesten zij niet over de hele wereld, aan allen die 
het wilden en konden verstaan zijn boodschap van Liefde brengen? De heerlijke boodschap van 
de bevrijding uit het vergankelijke leven? Moesten zij daarvoor niet dagelijks bezig zijn met zijn 
wijsheid, zijn inzicht, zijn grote werk? Wisten zij niet dat hij hen niet ging verlaten om zich van 
hen af te keren, maar om hun een weg te bereiden door die landen van het koninkrijk van God, 
zoals hij voordien gedaan had in het aardse leven? 

Had hij niet gezegd: ‘Het is nuttig voor u, dat ik heenga. Maar ik zal u een Trooster zenden!’ Wie 
die Trooster was en hoe dat allemaal zou gaan, wisten zij nog niet. Maar dat alles tot hun heil en 
verlossing zou dienen was hun vaste overtuiging. 

Nu zaten zij bijeen. Voor het laatst gebruikten zij de maaltijd in zijn aanwezigheid. En Jezus 
vertelde in blijde, kleurrijke taal over het koninkrijk van God; over de ontelbaar velen die door het 
werk van de apostelen nog komen zouden, en over de Liefde van zijn Vader en hemzelf voor hen 
die dit zegenrijke werk op zich wilden nemen. 

Daarop zei hij: ‘Verlaat Jeruzalem nog niet, maar wacht op de belofte van mijn Vader, die heel 
spoedig komen zal! Want Johannes doopte eenmaal met water, zoals ge weet; maar gij alleen 
zult gedoopt worden met de Heilige Geest!’ 

Toen begrepen de apostelen dat dit de Trooster was, die hij hun beloofd had. Want door de 
Heilige Geest zouden zij in staat zijn alles wat noodzakelijk was te dragen en te verrichten. Van 
binnenuit zouden zij dan weten, hoe alles gedaan moest worden. Hun eigen, levende ziel zou 
dan de leidsman zijn en hen in het vervolg leiden. 

Toch waren er enkelen die op dit moment diep in hun hart hoopten op een koning voor het volk 
van Israël, voor het Joodse volk. Maar Jezus wist dat het ware volk van Israël bestond uit de 
verloste kinderen van God in het nieuwe Land. Daar zou hij hun koning zijn! 
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Toen dan ook nog een paar mannen voorzichtig vroegen of er mogelijk toch nog een koning zou 
komen, antwoordde Jezus: ‘Laat dat over aan de Vader. Hij alleen weet of en wanneer deze 
dingen moeten gebeuren. Maar gij zult allen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u 
komt! En dan zult gij van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, ja tot aan het 
uiterste van de aarde!’ 

Vervolgens stond hij op en nam hen mee naar buiten, waar zij een berg beklommen. Daar 
strekte hij toen zijn handen over hen uit en zegende hen. Als een golf van oneindige liefde kwam 
die zegening over hen, met de woorden: ‘Zie ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld!’ 

Daarop openden zich de poorten van het koninkrijk van God om hem, de onsterfelijke zoon van 
God, weer in zijn heerlijke, vreugdevolle en heilige oorden op te nemen. Daar werd hij ontvangen 
door zijn vrienden en vriendinnen die hem eens uitgeleide deden; die met nooit ophoudende 
aandacht en Liefde zijn gehele weg door de wereld volgden; die hem hielpen en troostten waar 
zij konden, in de vele smarten die hij droeg om het lijden van de verdwaalde mensenkinderen; en 
die hem nu met glorie en dank omringden vanwege het machtige werk dat hij in de wereld had 
volbracht. Op aarde stonden zijn apostelen en zagen hem heengaan ‘totdat een wolk Hem aan 
zijn ogen onttrok’, zoals in de bijbel staat. 

Wij begrijpen hieruit dat Jezus was binnengegaan in die zuivere sfeer van het nieuwe Land. Daar 
hadden de achterblijvenden nog geen toegang omdat zij voorlopig nog in hun stoffelijke, aardse 
kleed moesten blijven werken. Zij wisten echter wat dit betekende. En zij keerden daarom vol 
dankbare vreugde naar Jeruzalem terug, om daar dagelijks hun werk in de tempel te verrichten. 
Ook kozen zij een apostel die de lege plaats van Judas mocht innemen. En zo wachtten deze 
twaalf dan op het moment, waarop de belofte van de Vader vervuld zou worden. 

Zo had dan de liefdevolle broeder van de universele broederschap zijn taak onder de verdwaalde 
kinderen van God volbracht. Eenmaal daalde zijn lichtende, stralende microkosmos neer in dit 
duistere, stoffelijke levensveld om een baan van licht te maken, die de wereld van de liefde met 
de wereld van de mensen zou verbinden. De gehele aarde werd in dat liefdevolle licht gebaad. 
En nu, na zijn omwandeling, keerde Jezus langs die lichtende baan terug om allen die hem 
wilden volgen, langs diezelfde baan mee te trekken naar het oorspronkelijke Vaderland. 

Daarom was het nuttig voor de apostelen, ja, voor alle mensen, dat hij heenging en de trooster 
zenden zou. Dat is de Heilige Geest die tot op deze dag ieder mens vervult die de weg van 
geestelijke bewustwording en vernieuwing gaat door die lichtende baan te betreden. ‘Het huis 
van mijn Vader heeft vele woningen, en ik ga heen om u een plaats te bereiden!’ had Jezus 
eenmaal gezegd. 

Daarom nu ging hij heen opdat, wanneer ontelbaren langs die baan thuiskomen, er voor allen, 
zonder uitzondering een plaats bereid is! Daarin zien we duidelijk dat hij voor alle kinderen van 
God blijft werken en hen nooit zal vergeten. 
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VOOR DE KINDEREN: PINKSTERVERHAAL UIT DE JEUGDBIJBEL 
door Nita Abbestee 
 
Alle dagen waren de twaalf apostelen in Jeruzalem bijeen. Zij verrichtten hun werkzaamheden 
nauwgezet en spraken met elkaar over de grote, verantwoordelijke taak die hun was 
opgedragen. Zij verlangden er vurig naar om aan het werk te gaan. Maar Jezus had hun gezegd 
Jeruzalem niet te verlaten, voordat God de Vader zijn belofte aan hen had vervuld. En daarop 
wachtten zij nu, vol hoop en geloof!  

Kort na Jezus' Hemelvaart brak het Pinksterfeest aan. Weer waren de twaalf vrienden bijeen in 
het huis waar zij zich meestal verzamelden. En terwijl zij bespraken op welke manier zij het grote 
werk zouden kunnen beginnen, klonk opeens een geluid als van een geweldige stormvlaag; een 
geluid dat het hele huis vervulde. Het was alsof een helder vuur het grote vertrek verlichtte; alsof 
dat vuur zich in vlammen verdeelde en die vlammen op hen neerdaalden. Dit was het moment 
waarop de Vader zijn belofte vervulde en de Heilige Geest tot hen zond! Hun gehele 
microkosmos en hun gehele wezen werden met zijn genezende kracht vervuld!  

 

Genezende kracht? Ja, genezende kracht! Het woord 'heiligen' betekent 'heel maken' of 
'genezen'. En in deze mannen, die zo vastbesloten het werk van Jezus de Heer wilden 
voortzetten, ruimde die kracht alle belemmerende eigenschappen op; de kleine kring van hun 
bewustzijn werd doorbroken en zo kwamen alle gaven die zij voor hun werk nodig hadden in hen 
vrij. Hun nieuwe ziel ontving hiermee haar gouden lichtgewaad haar feestkleed, haar gouden 
bruiloftsfeest, waarin zij de bruiloft met de Geest zou mogen vieren.  
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Zo gebeurde het dat in het uur dat zij allen duidelijk hun eigen aandeel in het machtige werk 
herkenden. Ieder van deze twaalf ontving die kennis en die wijsheid, die hij nodig had om een 
bepaalde groep van de verdwaalde kinderen van God te kunnen helpen.  

Wij lezen in de bijbel dat zij plotseling in andere talen konden spreken. Nu moet je niet denken 
dat zij plotseling Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Zweeds of nog een andere taal konden 
spreken. Nee, daarmee wordt bedoeld dat zij van binnenuit, vanuit hun levende, werkzame 
nieuwe ziel wisten, hoe en met welke woorden zij alle verschillende mensen moesten vertellen 
over het koninkrijk van God en de weg daarheen. Sommigen konden alleen heel eenvoudige 
woorden begrijpen; anderen konden alleen dat verstaan wat tot hun hart sprak; en weer anderen 
alleen dat, wat tot hun verstand sprak.  

Zo bestaan er vele soorten mensen die allen op hun eigen manier verlangen naar het Vaderland, 
en die allen op een andere wijze moeten worden geholpen. En dat vermogen om zo te helpen, 
hadden de apostelen door de Heilige Geest ontvangen! Van al die zo heel verschillende mensen 
die in Jeruzalem woonden, ontdekten er velen nog diezelfde dag dat zij opeens konden 
begrijpen, ja, duidelijk konden verstaan waarover de discipelen spraken. 'Want een ieder hoorde 
hen in hun eigen taal spreken!' zo staat er in de bijbel geschreven. En zij verbaasden en 
verwonderden zich. Want zij wisten allemaal dat die twaalf mannen toch maar eenvoudige 
Galilese mannen waren. Hoe kwamen die dan aan al die kennis en wijsheid?  

De twaalf mannen zelf echter waren misschien nog wel het meest verbaasd. Maar ook heel 
verheugd en dankbaar! Want de Vader had zijn belofte vervuld: Jezus Christus had hen aan zijn 
Vader voorgesteld als dragers van zijn liefdeleer. En door het ontvangen van de Heilge Geest 
wisten zij, dat de Vader hen had aanvaard! Hun harten vloeiden over van liefde voor al die 
mensenkinderen om hen heen. Zij waren vol verlangen om hen te helpen.  

Natuurlijk waren er ook ongelovigen die de spot dreven met de woorden van de apostelen. Ja, zij 
riepen spottend, dat deze mensen dronken waren. Maar Petrus stond op, en toen allen zwegen 
en vol verwachting naar hem keken, begon hij tot hen te spreken . 'Nee,' zei hij, 'deze mannen 
zijn niet dronken. God heeft zijn belofte aan hen vervuld! Ge weet dat heel lang geleden de 
profeten al spraken van de komst en het verlossingswerk van de Christus in deze wereld. Ge 
hebt al zijn tekenen en wonderen gezien en gehoord; ge weet van het heil dat hij onder de 
mensen verrichtte. En toch hebt ge niet verhinderd dat hij vervolgd en gekruisigd werd! Maar 
God onze Vader heeft hem van de dood verlost en Hem opgewekt voor het eeuwige leven, zodat 
niemand Hem nog enig leed kan aandoen!  

Hoort allen! Hij was de zoon van God, die reeds leefde en zijn verlossingswerk voorbereidde 
toen koning David nog op deze wereld was. Zelfs koning David wist dat Jezus op aarde zou 
komen. Hij wist van zijn werk, zijn opstanding, zijn plaats in het al- gebeuren, als zoon van God. 
En nu Jezus Christus is teruggekeerd tot zijn Vader en de Heilige Geest hem ter beschikking is 
gesteld, heeft hij van die Heilige Geest aan deze mannen gezonden. Opdat zij tot u kunnen 
spreken, u van dit heil kunnen vertellen, zoals ge nu gehoord hebt! Ge moet dit weten om te 
begrijpen dat wij, kleine mensen van deze wereld, nimmer dat grote, machtige verlossingswerk 
kunnen verhinderen! Ook moet geweten dat God de Vader eenmaal gezegd heeft, dat Hij zijn 
heilige, genezende kracht schenken wil aan allen die ernaar verlangen om tot hem terug te 
keren.  
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Aan ouderen en jongeren, aan rijken en armen, aan mannen en vrouwen, ja, aan ieder mens die 
in zuiver verlangen de naam van de Heer zal aanroepen, zal Hij zijn Heilige Geest geven, opdat 
allen behouden blijven en de weg tot het Koninkrijk zullen vinden.'  

Velen die rond Petrus stonden, waren door deze woorden tot diep in hun hart getroffen, tot in dat 
kostbare oer-atoom, de goddelijke vonk. En ze vroegen aan Petrus en de overige apostelen: 
'Wat moeten wij doen?' En Petrus antwoordde: 'Keert u om op uw wegen laat u dopen in de 
naam van Jezus Christus. Dan zal eerst uw hart en daarna uw gehele microkosmos worden 
gereinigd. Daarop zult ge de Heilige Geest ontvangen die u volkomen zal genezen van uw 
belemmeringen. Alle oorspronkelijke goddelijke gaven zullen dan in u ontwaken! Deze belofte is 
gegeven voor u allen, voor uw kinderen en voor nog velen die nog verre zijn, maar zeker zullen 
komen! Ja, voor allen, die de stem van God in het hart zullen verstaan!  

Toen kwamen heel veel mensen naar Petrus en de overige apostelen toe om zich te laten 
dopen. En op diezelfde Pinksterfeestdag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd in de 
rijen van hen die Huiswaarts keerden!  
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ARTIKULO: APERTURA TAYER I KASNAN DI JCIN NA KRUSADA 
door Désirée Coffie 
 
Djabièrnè 15 di aprel último Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN – prison di Boneiru) i 
Krusada a selebrá e apertura ofisial di e sentro di re-aktivashon laboral i 4 kas pa 
resosialisashon. ‘Reclassering’ i Ministerio Públiko tambe ta fuertemente enbolbí den esaki. E 
sentro i e kasnan ta ubiká riba e tereno di Fundashon Krusada na Kaminda Lagun. 

Hopi detenido a kai den kriminalidat, pa motibu di diferente problema. Hopi biaha nan ta karesé 
di abilidatnan sosial i formashon i nan no por logra yega na un bon ritmo di bida. Tambe tin 
kestion di e problema di adikshon i nan tin amigunan robes. Mas aleu tin problemanan sosial, 
manera falta di trabou i di bibienda. Pa evitá ku nan ta kai bèk den kriminalidat ta importante pa 
traha riba tur e faktornan di retraso aki. Esei ta sosodé den e proyektonan ku a kaba di habri.   

Siña biba i traha 
E meta di e sentro pa aktivashon laboral ta pa e detenidonan ku ta den nan último fase di 
detenshon, atkirí ritmo laboral i eksperiensia di trabou. Nan ta siña un profeshon i nan ta traha 
artíkulonan ku ta na benta tambe den e tienda banda di e tayer. Asina nan ta traha riba un bon 
regreso den komunidat. 

Den e 4 kasnan di resosialisashon e habitantenan por biba riba nan mes. Un total di 12 èks-
detenido por biba einan. Nan ta haña un programa di guia kaminda nan ta siña diferente abilidat i 
struktura. E programa ta konektá ku nan propio kapasidat. Kada habitante ta haña un plan di 
guia personal. 

E kasnan ta trahá ku sosten di e ministerio di Salubridat, Bienestar i Deporte. E ministerio di 
Seguridat i Hustisia a pone medionan finansiero disponibel pa por buska dunadó di guia. Guia 
profeshonal ta di gran importansia pa motibu di e problemanan di e grupo di enfoke. 

Koperashon ku ‘Exodus Nederland’ 
Pa realisashon di e kasnan di resosialisashon Krusada a traha huntu ku ‘Exodus Nederland’ ku 
ta un programa di resosialisashon eksitoso na Hulanda, na unda nan tin 11 kas kaminda 
profeshonalnan ta duna guia. Tambe tin 1800 boluntario ku ta bishitá detenidonan den prison i ta 
duna guia individual despues di e detenshon. 

E koperashon a kuminsá na aña 2012 na momentu ku domi Jan Eerbeek huntu ku kapelan mayó 
athunto Wim Timmer tabata di bishita na Boneiru riba enkargo di e Servisio di Kuido Spiritual di e 
ministerio di Seguridat i Hustisia. 35 aña pasá Jan Eerbeek a lanta Exodus tempu ku e tabata 
predikadó di prison na Den Haag. Tokante su estadia na Boneiru ela konta ku e situashon di 
retraso di hopi hoben a konmovi’e: 

“Nan no ta preso solamente den prison, pero den henter nan situashon di bida. Riba propio forsa 
nan no por liberá nan mes for di esei. Tin muchu hopi problema ku nan so no por solushoná. Den 
profundidat di nan kurason hopi di nan ta spera riba un bon futuro i un bida ku sentido. Loke a 
hala nos atenshon ora ku ami huntu ku Wim Timmer a bai dilanti den sirbishi na Rincon i Playa ta 
e echo ku hopi hende a bisa nos di ta deseá pa e hobennan aki tin perspektiva den nan bida. Na 
Krusada nos a topa hendenan entusiasmá i kreativo ku tambe kier a dediká nan mes na un 
komienso nobo pa èks-detenidonan. Nan tin un bunita organisashon ku hopi proyekto 
signifikativo.” 
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Sosten konkreto 
Tokante kon a sigui despues di su bishita na Boneiru na aña 2012, domi Eerbeek a konta lo 
siguiente: “Na aña 2013 mi a tuma despedida komo domi mayó pa ministerio di Hustisia i komo 
presidente di Exodus Nederland. Komo regalo di despedida mi a haña un suma grandi destiná 
pa un inisiativa di kuido posterior na Boneiru. Hopi hende prosedente di Hustisia, 
organisashonnan ku ta duna kuido i iglesianan a kontribuí na esei. Nan kier a hasi algu pa nos 
hendenan. Nan a duna sèn propio. 

Un di nan, un Antiano, tabata asina entusiasmá ku ela bai traha stul chikitu ku e tabata bende 
durante mi charlanan. Luego nan a lanta un grupo di sosten na Hulanda i a bini diferente 
inisiativa pa kompletá e suma di plaka. A bini kontakto regular ku Eric de Jong, direktor di 
Krusada, i Kees-Jan de Kruijf, ku ya kaba a kuminsá ku algun proyekto pa èks-detenidonan. 

E proyekto di nos aki a haña hopi simpatia. Mi tabata konta tokante di dje durante mi charlanan i 
sirbishinan spesial. Hendenan privá, iglesianan i fondonan a buta sèn huntu. Tur kaminda ku mi 
tabatin presentashon nan tabata bende sentenares di angel chikitu di metal. Mi tabata bisa 
aserka ku un angel ta trese e mensahe ku serka Dios tin perspektiva pa tur hende. 

Entretantu a akumulá un montante di kasi € 60.000. Mi ta haña fantástiko  ku mi a eksperiensiá 
asina tantu disponibilidat pa sosten na Krusada na Boneiru. Nos lo tin ku kontinuá ku esaki i wak 
kiko nos por nifiká den futuro tambe pa e grupo di enfoke aki. E sèn lo haña un bon 
destinashon,” asina Jan Eerbeek a bisa. 

Lo usa e sèn pa invershonnan ku gobièrno no ta paga. Tambe lo kumpra un bùs pa transportá e 
habitantenan ora di bai sierto aktividat. Mas aleu Krusada por hasi uso di e ekspertisio di Exodus 
pa entrenamientu di e dunadónan di guia. Jan Molmans, ku tin hopi aña ta traha den kuido 
posterior di èks-detenidonan, a bini Krusada pa prepará e entrenamientu aki. Despues e lo keda 
‘stand-by’ for di Hulanda pa medio di Skype.  

Tarea pa iglesianan 
Den  e kuadro di re-integrashon di èks-detenidonan sigur Jan Eerbeek ta mira un tarea pa 
iglesianan: “Hopi detenido tin un fe den Dios fuerte, asina mi a tende di nan durante 
kombersashonnan den JICN. Fe den Dios por ta un motivashon pa drenta un kaminda di bida 
nobo. P’esei mi ta spera ku iglesianan i komunidatnan religioso lo hunga un ròl den e kuido 
posterior.” 

Nos por bisa ku ta trata aki di un proyekto úniko na Krusada, kaminda ta duna atenshon na biba i 
traha pa ofresé e klientenan e chèns pa kuminsá un bida nobo i na mes momentu keda leu for di 
kriminalidat.   

  

 

 

 

 

ds. J. Eerbeek  
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ARTIKEL: OPENING CENTRUM EN WONINGEN VAN JCIN BIJ KRUSADA 
door: Desirée Coffie 
 
Op vrijdag 15 april vierden de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) en Krusada 
gezamenlijk de officiële opening van het arbeidsreactiveringscentrum en vier 
resocialisatiewoningen. Ook de Reclassering en het Openbaar Ministerie zijn er sterk bij 
betrokken. Het centrum en de woningen bevinden zich op het terrein van de Stichting Krusada 
aan de Kaminda Lagoen. 

Veel gedetineerden zijn in criminaliteit vervallen, omdat ze meerdere problemen hebben. Zo 
ontbreekt het vaak aan sociale vaardigheden en opleiding en ze zijn niet in staat tot een goed 
levensritme. Ook is er vaak verslavingsproblematiek en hebben ze verkeerde vrienden. Verder 
zijn er maatschappelijke problemen, zoals het niet hebben van werk en huisvesting.  Om terugval 
in criminaliteit te voorkomen is het van belang om op al deze achterstandsfactoren in te zetten. 
Dat gebeurt in de nieuw geopende projecten.  

Leren werken en wonen 
Het doel van het arbeidsactiveringscentrum is om gedetineerden in de laatste fase van hun 
detentie arbeidsritme en werkervaring te laten opdoen. Ze leren er een vak en ze maken er 
goederen die ook in de naastgelegen winkel worden verkocht. Zo werken ze aan een goede 
terugkeer in de samenleving. 

In de vier resocialisatiewoningen leren de bewoners zelfstandig wonen. Er kunnen in totaal 12 
ex-gedetineerden wonen. Ze krijgen er een begeleidingsprogramma waarin ze vaardigheden en 
structuur aanleren. Er wordt aangesloten bij hun eigen mogelijkheden. Iedere bewoner krijgt een 
persoonlijk begeleidingsplan. De huisjes zijn gebouwd met steun van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft financiële 
middelen beschikbaar gesteld, zodat begeleiders aangetrokken kunnen worden. Deskundige 
begeleiding is van groot belang  gezien de problematiek van de doelgroep. 

Samenwerking met Exodus Nederland 
Bij het ontstaan van de resocialisatiewoningen heeft Krusada samengewerkt met Exodus 
Nederland, een succesvol resocialisatieprogramma in Nederland, met 11 huizen waar door 
professionals begeleiding wordt gegeven. Ook zijn er 1800 vrijwilligers die gedetineerden 
opzoeken in gevangenissen en individuele begeleiding geven na de detentie. 

Die samenwerking ontstond in 2012, toen ds. Jan Eerbeek samen met adjunct-
hoofdaalmoezenier Wim Timmer op Bonaire waren vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. Jan Eerbeek heeft Exodus 35 jaar geleden opgericht, 
toen hij gevangenispredikant was in Den Haag. Over zijn verblijf op Bonaire vertelde hij mij dat hij 
werd geraakt door de achterstandspositie van veel jongeren op Bonaire: 

“Ze zitten niet alleen vast in de gevangenis, maar ook in hun hele levenssituatie. En ze kunnen 
zich daar op eigen kracht niet uit bevrijden. Er zijn teveel problemen die ze niet alleen kunnen 
oplossen. Diep in hun hart hopen velen van hen op een goede toekomst  en een zinvol leven. 
Toen ik samen met Wim Timmer in Rincon en in Kralendijk in de kerkdiensten voorging, werden 
we ook getroffen hoe veel kerkgangers ons zeiden ernaar te verlangen dat deze jongeren 
perspectief zouden krijgen. Op Krusada troffen wij enthousiaste en creatieve mensen aan die 
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zich ook wilden inzetten voor een nieuw begin voor ex-gedetineerden. Ze hebben een  mooie 
organisatie met  zinvolle projecten.” 

Concrete steun 
Over hoe het na zijn bezoek op Bonaire in 2012 verder verlopen is, vertelde ds. Eerbeek het 
volgende: “In 2013 nam ik afscheid als hoofdpredikant bij Justitie en als voorzitter van Exodus 
Nederland. Als afscheidsgeschenk kreeg ik een groot geldbedrag voor een nazorginitiatief op 
Bonaire. Velen uit de wereld van Justitie, hulpverlening en kerken droegen daaraan bij. En ook 
bewoners van Exodushuizen brachten er geld voor bij elkaar. Ze wilden iets doen voor mensen 
overzee. Ze schonken zelf verdiend geld. 

Eén van hen, een Antilliaan, was zo enthousiast dat hij kleine houten stoeltjes ging maken die bij 
mijn lezingen konden worden verkocht. Vervolgens werd er in Nederland een 
ondersteuningsgroep gevormd en er werden initiatieven genomen om het geldbedrag aan te 
vullen. En er ontstond regelmatig contact met Eric de Jong, de directeur van Krusada, en Kees-
Jan de Kruijf, die al bezig was met de opbouw van voorzieningen voor ex-gedetineerden. 

Er ontstond veel steun voor dit sympathieke project. Ik vertelde erover in lezingen en in 
bijzondere kerkdiensten. Particulieren, kerken en fondsen brachten geld bij elkaar. En als ik 
ergens sprak werden er vele honderden kleine tinnen engeltjes verkocht. Ik vertelde erbij dat 
engelen boodschappers zijn dat er in de wereld van God voor ieder mens perspectief is. 

Inmiddels is er een bedrag van bijna €60.000 bijeengebracht. Ik vind het fantastisch dat ik zoveel 
bereidheid heb ervaren voor steun aan Krusada op Bonaire. We moeten dat ook voortzetten en 
zien wat we ook in de toekomst kunnen betekenen voor deze doelgroep. Het geld zal een goede 
bestemming krijgen,” aldus Jan Eerbeek. 

Het zal worden ingezet voor investeringen die niet door de overheid worden betaald. Ook wordt 
er een bus van aangeschaft voor vervoer van bewoners naar activiteiten. Verder kan Krusada 
gebruik maken van de expertise van Exodus bij de training van de begeleiders. Daarvoor is Jan 
Molmans, jarenlang  werkzaam in de nazorg van ex-gedetineerden,  enkele weken naar Krusada 
gekomen  om deze training  voor te bereiden. Verder zal hij door middel van Skype vanuit 
Nederland stand-by zijn.  

Taak voor de kerken 
Bij de reïntegratie van ex-gedetineerden ziet Jan Eerbeek zeker ook een taak voor de kerken: 
“Veel gedetineerden hebben een sterke geloofsovertuiging, zo heb ik in gesprekken in de JICN 
van ze gehoord. Het geloof kan motiverend zijn om een nieuwe levensweg in te slaan. Ik hoop 
dan ook dat kerken en geloofsgemeenschappen een rol zullen spelen bij de nazorg.” 

Al met al een uniek project op Krusada, waar gewerkt wordt aan wonen en werken om mensen 
kansen te bieden op een nieuw leven en de criminaliteit achter zich te laten.	  
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IMPRESSIE: JEUGDCLUB OP ZATERDAG 
door Roosje van der Hoek 
 
Op zaterdagen rond een uur of vier komen ze vaak binnen druppelen. Kinderen vanaf 3 en 
jongeren soms tot 17 jaar! Onze jeugd van de zaterdagclub komt trouw naar de bijeenkomsten 
die wij als Verenigde Protestantse Gemeente op Bonaire organisersen voor kinderen van 
Bonaire. Wij kijken niet naar de achtergrond of religie van het kind, wij kijken naar het kind.  

In onze gemeente zetten vier ‘tantes’ en één ‘oom’ zich actief in voor onze jeugdclub. Elke week 
behandelen wij thema’s uit de bijbel en delen wij het woord van God met de kinderen. Afhankelijk 
van de kerkelijke thema’s verzorgen wij ook knutselwerkjes die de kinderen mee naar huis 
kunnen nemen om zo ook met ouders en de rest van de familie te delen. 

Zie hier een aantal foto’s van de zaterdagclub bijeenkomsten. 
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VOOR DE KINDEREN: KLEURPLAAT 
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