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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 (t/m eind aug) Kaminda Essequibo 16  tel 7176413 / 7829962 
grtkdvrs@gmail.com  
 
ds. Johannes de Roo (v/a medio sep) Kaminda Essequibo 16  tel 7176413 
johannesderoo@live.nl 
 
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   

mailto:grtkdvrs@gmail.com
mailto:johannesderoo@live.nl
mailto:daisycoffie@hotmail.com
mailto:marytjin@gmail.com
mailto:sapphiracoffie@hotmail.com
mailto:ifna1@hotmail.com
mailto:glendaloo@hotmail.com
mailto:rdomacasse@hotmail.com
mailto:danutadejong@hotmail.com
mailto:conny_ferreira@hotmail.com
mailto:gkwiersma@gmail.com
http://www.protestantsegemeentebonaire.com/
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EREDIENSTEN JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2016 
 
zondag 3 juli    10.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
Heilig Avondmaal   gezamenlijke dienst      & ds. J. Luinstra 
Ambtsjubileum ds. Luinstra 
   
donderdag 7 juli   14.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
Huwelijksdienst   zie aankondiging p. 4 
 
zondag 10 juli   10.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
     gezamenlijke dienst 
 
zondag 17 juli   09.00 uur Rincon    ds. G.A. de Vries 
     gezamenlijke dienst     
 
zondag 24 juli   08.30 uur Rincon    ds. G.A. de Vries  
     10.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
 
zondag 31 juli   08.30 uur Rincon    ds. G.A. de Vries 

10.00 uur Kralendijk     & ds. R. Bouwer 
 
zondag 7 augustus   10.00 uur Kralendijk   ds. J. Luinstra 
     gezamenlijke dienst     
 
zondag 14 augustus  08.30 uur Rincon    ds. G.A. de Vries 
     10.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
 
zondag 21 augustus   09.00 uur Rincon    ds. G.A. de Vries 
Gezinsdienst    gezamenlijke dienst   
 
zondag 28 augustus   10.00 uur Kralendijk   ds. G.A. de Vries 
Afscheid ds. De Vries  gezamenlijke dienst  
 
zondag 4 september  08.30 uur Rincon    nog niet bekend 
     10.00 uur Kralendijk   nog niet bekend 
 
zondag 11 september  10.00 uur Kralendijk   ds. J. Luinstra 
     gezamenlijke dienst 
 
zondag 18 september  08.30 uur Rincon    ds. J. de Roo 
     10.00 uur Kralendijk   ds. J. de Roo 
 
zondag 25 september  08.30 uur Rincon    ds. J. de Roo 
     10.00 uur Kralendijk   ds. J. de Roo 
 

 
Hebt u vervoer nodig? U kunt contact opnemen met: 

Glenda Pourier-Loo (diaken) 
Kaya J.R. Dominico Herrera 4 
tel 7860716 
glendaloo@hotmail.com   

mailto:glendaloo@hotmail.com
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ACTIVITEITENAGENDA JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2016  
 
Oefening gelegenheidskoortje maandag 4 juli voor de huwelijksdienst 

Op maandagavond 4 juli kan iedereen die dat wil komen oefenen voor de huwelijksdienst van 7 
juli. Om 19.45 uur in de kerk van Playa. Van harte welkom! Liefst wel even opgeven aan Marian 
Luinstra-Passchier of aan domi De Vries. 

 

VPGB-gemeenteavond woensdag 6 juli 

De kerkenraad van VPGB nodigt u uit de gemeenteavpnd  bij te wonen welke gehouden zal 
worden in de Protestantse kerk te Kralendijk. Tijd: 19.00 - 20.00 uur. U  bent van harte welkom! 
 
 
Huwelijksdienst op donderdag 7 juli 14.00 uur 

Iedereen is welkom in de kerk van Kralendijk voor de huwelijksdienst van mw. Netty Beljaars en 
dhr. Marcel Adriani uit Bussum. ’s Ochtends worden ze in de echt verbonden door gezaghebber 
Edison Reina en ’s middags zal ds. De Vries hun huwelijk inzegenen. 

Het bruidspaar heeft elkaar leren kennen in de kerkenraad van de vorige gemeente van ds. De 
Vries: zij was de scriba, hij de voorzitter. Voor beiden is het hun tweede huwelijk; alleen de kinderen 
van mw. Beljaars en een schoondochter komen mee. Ds. De Vries is natuurlijk zeer verguld met 
hun keuze voor Bonaire! 

Leden van kerkkoor Kyrie Eleison zullen aan de dienst meewerken, en iedereen die de dienst wil 
bijwonen is van harte welkom. Na afloop schenkt het bruidspaar buiten voor de kerk een glaasje 
‘bubbels’, en heeft het voor u, hun onbekende gasten, iets lekkers. 

Uiteraard krijgt het echtpaar een Beibel na Papiamentu als huwelijksgeschenk! 
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Jeugdkamp maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli 

Hallo kinderen en jongeren van de Protestantse Gemeente! Het is eindelijk zover! De 
zomervakantie is aangebroken! Je hebt natuurlijk hard gewerkt dit schooljaar en je verdient het 
om eindelijk een beetje uit te rusten. Ga je over naar een nieuwe groep? Ga je naar de volgende 
klas? Misschien examenklas? Is je basisschoolperiode voorbij en sta je voor een nieuwe 
uitdaging? We willen je alvast hartelijk feliciteren en we vinden het fijn dat je zo goed je best hebt 
gedaan. En als je misschien nog een jaartje over moet doen dan wensen we je veel succes toe 
zodat je het nu wel zal halen. Maar nu eerst even DE VAKANTIE! 

We willen jullie allemaal uitnodigen om je in te schrijven voor de jeugdkamp van de Protestantse 
Gemeente. Dit zal in de week van 18 tot en met 22 juli gebeuren. We zullen heel veel leuke 
activiteiten doen. Denk maar aan Bijbelstudie, leuke workshops, lopen in de natuur, zwemmen, 
sport en spel en nog veel meer! Waar en hoe zul je wel in de komende weken te horen krijgen.  

Vakantiegroeten van: tante Danuta en tante Sapphira 

 

Fundaising wandelmars Rincon in maanlicht 10 september 

Als volgende fundraisingactiviteit voor de kerk’i Rincon staart gepland een wandelmars in 
maanlicht op 10 september 2016. Nadere details zullen volgen in de aankondigingen tijdens de 
erediensten. 

 

Pauze reguliere activiteiten 

Gedurende de zomermaanden vinden tot nader order de wekelijkse kooroefening, muziekles en 
jeugdclub geen doorgang.  

 

Kopij volgende editie kerkbode 

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 23) verschijnt op zondag 25 september 2016. 
Kopij graag uiterlijk woensdag 21 september 2016 aanleveren bij Désirée Coffie 
(daisycoffie@hotmail.com) en Jaap Rutger Kos (jaapkos@gmail.com).  

mailto:daisycoffie@hotmail.com
mailto:jaapkos@gmail.com
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BIJBELLEESROOSTER 
JULI 2016 
vr 1 Numeri 20: 1-13 Dorstles 
za 2 Numeri 20: 14-21 Omweg 
zo 3 Numeri 20: 22-29 Einde en nieuw begin 
ma 4 Numeri 21: 1-9 Vernietiging 
di 5 Numeri 21: 10-20 Reisbeschrijving 
wo 6 Numeri 21: 21-35 Strijd en overwinning 
do 7 Lucas 10: 1-16 Zending met een missie 
vr 8 Lucas 10: 17-24 Reden tot blijdschap 
za 9 Lucas 10: 25-37 Samenvatting van de wet 
zo 10 Psalm 69: 1-16 Nood leert bidden 
ma 11 Psalm 69: 17-37 Angstschreeuw 
di 12 Numeri 22: 1-14 Wie bepaalt? 
wo 13 Numeri 22: 15-35 Ezelsogen 
do 14 Numeri 22: 36 – 23: 12 Er wordt niet gevloekt 
vr 15 Numeri 23: 13-26 Poging twee 
za 16 Numeri 23: 27 – 24: 13 Profeet tegen wil en dank 
zo 17 Numeri 24: 14-25 Rijzende ster 
ma  18 Numeri 25: 1-18 Zonde en straf 
di 19 Numeri 25: 19 – 26: 11 Een nieuwe tellig is nodig 
wo 20 Psalm 138 Loflied 
do 21 Numeri 27: 1-11 Vrouwenrechten 
vr 22 Numeri 27: 12-23 Overdracht 
za  23 Lucas 10: 38-42 Gastvrijheid 
zo 24 Lucas 11: 1-13 Gebedskracht 
ma 25 Lucas 11: 14-26 Wie hoort bij wie? 
di 26 Lucas 11: 27-36 Voorbeelden 
wo 27 Lucas 11: 37-52 Scherpe discussie 
do 28  Lucas 11: 53 – 12: 12 Veiligheid 
vr 29  Lucas 12: 13-21 Toekomstgericht 
za 30  Prediker 1: 1-11 Kringloop 
zo 31  Prediker 1: 12 – 2: 11 Onderzoeksmethode 
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BIJBELLEESROOSTER 
AUGUSTUS 2016 
 
ma 1  Prediker 2: 12-26 Wat maakt het verschil? 
di 2  Prediker 3: 1-15 Tijdsbeeld 
wo 3  Prediker 3: 16 – 4: 6 Wat is de zin van het bestaan? 
do 4  Prediker 4: 7-12 Niet alleen 
vr 5  Prediker 4: 13 – 5: 8 Belofte maakt schuld 
za 6  Lucas 12: 22-32 Goede zorg 
zo 7  Lucas 12: 33-40 Wees voorbereid 
ma 8  Lucas 12: 41-48 Trouwe dienst 
di 9  Hebreeën 11: 1-12 Navolging gevraagd 
wo 10  Hebreeën 11: 13-22 Bij wie voel jij je thuis? 
do 11  Hebreeën 11: 23-40 Kijken naar Mozes 
vr 12  Hebreeën 12: 1-13 Ga je graag naar school? 
za 13  Psalm 70 Dringend gebed 
zo 14  Lucas 12: 49-59 Weer alarm 
ma  15  Lucas 13: 1-9 Oorzaken en gevolgen 
di 16  Prediker 5: 9-19 Geniet maar van wat je hebt … 
wo 17  Prediker 6: 1-12 … wat heb je er anders aan? 
do 18  Psalm 74: 1-12 Pleidooi van Asaf … 
vr 19  Psalm 74: 13-23 … met argumenten ondersteund 
za  20  Lucas 13: 10-21 Goed doen op sabbat 
zo 21  Lucas 13: 22-35 Wie gered worden 
ma 22  Hebreeën 12: 14-29 Vurig geloven 
di 23  Hebreeën 13: 1-25 Laat je leiders niet lijden 
wo 24  Prediker 7: 1-14 Realistisch denken 
do 25  Prediker 7: 15-29 Wees geen perfectionist 
vr 26  Prediker 8: 1-15 Het leven is eindig 
za 27  Prediker 8: 16 – 9: 12 Levensgenieters 
zo 28  Lucas 14: 1-14 Prioriteiten stellen 
ma 29  Lucas 14: 15-24 Uitnodigingen 
di 30 Psalm 113 De Heer helpt je 
wo 31 Prediker 9: 13 – 10: 7 Schijn bedriegt 
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BIJBELLEESROOSTER 
SEPTEMBER 2016 
 
do 1  Prediker 10: 8-20 Leef bewust 
vr 2  Prediker 11: 1-10 Zet niet alles op één kaart 
za 3  Prediker 12: 1-14 Ouderdom komt met gebreken 
zo 4  1 Timoteüs 1: 1-11 Volhouden 
ma 5  1 Timoteüs 1: 12-20 Niets om je voor te schamen 
di 6  1 Timoteüs 2: 1-7 Bidden voor Den Haag 
wo 7  1 Timoteüs 2: 8-15 Opvallen in onopvallendheid 
do 8  1 Timoteüs 3: 1-13 Profielschetsen 
vr 9  1 Timoteüs 3: 14 – 4: 10 Blijf oefenen 
za 10  Lucas 14: 25-35 Voorrangsregels 
zo 11  Lucas 15: 1-10 Zorg 
ma  12  Lucas 15: 11-32 Een vader die uitkijkt 
di 13  1 Timoteüs 4: 11 – 5: 2 Familieonderricht 
wo 14  1 Timoteüs 5: 3-16 Weduwen- en wezenwet BES (red.) 
do 15  1 Timoteüs 5: 17-25 Zorgvuldigheid 
vr 16  1 Timoteüs 6: 1-10 Hoger onderwijs: wees tevreden 
za  17  1 Timoteüs 6: 11-21 Genade voor iedereen 
zo 18  Lucas 16: 1-9 Creatief boekhouden 
ma 19  Lucas 16: 10-18 Maak een keuze 
di 20  Psalm 45 Gedicht voor de koning 
wo 21  Genesis 25: 19-34 Botsing 
do 22  Genesis 26: 1-17 Leugentje om bestwil? 
vr 23  Genesis 26: 18-33 Uitputtingsslag 
za 24  Genesis 26: 34 – 27: 29 List en bedrog 
zo 25  Genesis 27: 30 – 28: 9 Rest-zegen 
ma 26  Genesis 28: 10-22 Verbindingsweg 
di 27  Genesis 29: 1-20 Doelgericht werken 
wo 28  Genesis 29: 21-35 Duurbetaalde liefde 
do 29  Genesis 30: 1-21 Gezinsvorming 
vr 30 Genesis 30: 22-43 Vermogensaanwas 
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MEDITATIE: VAKANTIE! 
door ds. G.A. de Vries 
 
Je bent vrij van je plichten en zorgen. 
Niemand verwacht iets van jou. 
De klok hou je niet in de gaten, 
Je agenda blijft dicht.  
Je mobieltje staat uit. 
Je kunt makkelijk een uurtje later  
of eerder naar bed. 
Je haar hoeft niet netjes gekapt. 
Je hemd hoeft niet gestreken. 
Vakantie. 
Vrij ben je om te genieten. 
Vrij om te doen wat je zo graag doet. 
Vrij voor anderen, eindelijk tijd! 
Vakantie hoeft niet lang te duren. 
Soms is zelfs een uurtje genoeg. 
Je kunt er weer tegen. 
Je hart staat weer open. 
Je beaamt het in je hart: 
“De Heer is mijn herder. 
Het ontbreekt mij aan niets”  
 
Gezegende zomerweken iedereen! 
En voor wie ver weg gaat:  
we bidden om jullie veilige thuiskomst! 
 
Hartelijke groet, domi Greteke de Vries 

 

Domi De Vries met haar man Rein Brouwer vierden vakantie op de Dia Rincon! 
(Van 21 juli - 13 augustus komt Rein Brouwer terug naar Bonaire)  

De Heer laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 

hij geeft mij nieuwe kracht. 
 

Psalm 23 (Bijbel in gewone taal) 
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THEMA LITGURGIE: INTRODUCTIE 
door ds. G.A. de Vries 
 
Voor u heeft een enkele pagina’s rond het thema Liturgie. Dat is een Grieks woord: leiturgeia, 
dienst aan God. U kunt erbij denken aan bedienden die aan tafel de maaltijd verzorgden! De 
eerste gemeentes zijn ontstaan rond de maaltijd: dáár kwam men samen, om elkaar te 
ontmoeten aan tafel, samen te eten en te drinken (ook de armen die niets hadden!). 

Tussendoor sprak men over Jezus. Samen loofde men God en besprak met elkaar het gewone 
leven: hoe kunnen we in onze wereld christelijk leven? U kunt ook denken aan de ontmoeting 
met een hooggeplaatst persoon, aan wie je dienstbaar bent. 

Nú is liturgie een ander woord voor kerkdienst of, meer zeggender: eredienst. Het ‘programma’ 
van de elementen in de liturgie heet: Orde van dienst. Wie geregeld of elke zondag naar de kerk 
gaat denkt niet meer over die orde na. Een vis denkt niet na over het water waarin hij zwemt, en 
mensen niet over de lucht die we inademen. 

Té onnadenkend meedoen met de eredienst kan echter maken dat we op routine gaan varen. 
Dat gaat heel goed, totdat je opeens niet meer weet wat je eigenlijk aan het doen bent met 
elkaar. Die vraag kan opkomen als er geen aantrekkingskracht van de diensten uitgaat, als 
iedereen innerlijk nét zo weg gaat als ‘ie gekomen is, én als de gemeente niet aan 
belangstellenden kan uitleggen wat men daar doet, in de eredienst, zondag aan zondag. 

Het leek mij een aardig idee om een thema-nummer aan liturgie te wijden. Misschien kunnen we 
er op de gemeenteavond van 6 juli een goed gesprek over hebben met elkaar. 

 

 

Noot van de redactie: 

Wij stemden hartelijk in met de suggestie en het aanbod van dominee De Vries. Net zoals een 
eredienst geen routine mag worden, geldt dat ook voor het kerkblad. Het was tijd geworden voor 
een inhoudelijke noviteit. Wij danken de dominee voor haar intensieve inzet en groot aantal 
bijdragen. 

Wij hopen dat anderen zich hierdoor gemotiveerd voelen om kopij aan te leveren voor de 
volgende editie die bij leven en welzijn op 25 september 2016 uitkomt. De Nederlandse taal hoeft 
geen barrière te zijn. Ook Papiaments- en Engelstalige artikelen zijn welkom voor het kerkblad 
van onze meertalige gemeente. 

Wil je iets schrijven, maar weet je geen onderwerp of lukt het niet goed om je gedachten op 
papier te zetten? De redactie staat klaar om te helpen. De contactgegevens van de redactie 
staan op de laatste pagina van het kerkblad, de zogeheten colofon.  

En is schrijven, laten schrijven of bedenken niets voor jou? Hulp bij het vouwen en nieten van het 
kerkblad wordt net zo gewaardeerd! 
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THEMA LITURGIE: OP BEZOEK BIJ GOD 
door ds. G.A. de Vries 
 
Kerkdiensten zijn geen spontane feestjes met veel improvisatie. Kerkdiensten kennen een door 
de traditie bepaalde ordening. Dat komt onder andere doordat de gang van zaken in de kerk 
ontleend is aan hoe het ooit eraan toe ging in de joodse synagoge én in de hogere Grieks-
Romeinse kringen. De jongeren probeerde ik gevoel te geven voor de orde in de dienst door hen 
te laten nadenken over het volgende. 

Je bent uitgenodigd om iemand met gezag een bezoek te brengen. Je kent die persoon niet 
goed. Ren je op het afgesproken tijdstip de deur binnen, plof je neer en zie je wel wat je daar 
doet? Nee, dat doe je thuis of bij je vrienden. Bij dít bezoek bereid je je rustig voor. Je kleedt je er 
misschien zelfs extra netjes voor aan. En je bedenkt: waarom ga ik hier ook al weer heen, wat 
kom ik hier doen, wat wordt er van mij verwacht?  

Wanneer je dan op de stoep staat en je mag binnen komen, dan wacht je af. De ánder spreekt 
eerst, de hooggeplaatste groet jou en dan groet je terug. Je bepaalt daarna met elkaar wat je 
daar op dat moment komt doen. Meestal mag je zelf wel iets zeggen, maar de ánder (die hopelijk 
ouder en wijzer is) spreekt meer. En jij luistert. Je reageert en je bedenkt wat jij zelf zult doen met 
wat de ander tegen je zegt. En tot slot staan jullie weer op, jullie bevestigen afspraken en zeggen 
elkaar gedag. 

Dát is óók de ‘dynamiek’ in een kerkdienst. We komen in de kerk op bezoek bij God. Dat is als 
het ware het hóge en riskante ‘spel’ dat we met elkaar spelen. Ja, een kerk is een gewoon 
gebouwtje. Maar tussen die muren en onder dat dak is veel gebeurd en daar kan steeds weer 
iets gebeuren dat met God te maken heeft. Het Woord is er steeds weer open gegaan, de 
spullen die er staan hebben betekenis, vele herinneringen blijven juist daar in leven, als je goed 
luistert hoor je nog de klanken van de ontelbare liederen die daar gezongen zijn, en van de 
gebeden die er geklonken hebben….  dat doet allemaal méé als we ons daar gaan openstellen 
voor de ontmoeting met God. Daarom is de kerk niet zomaar een gebouw. 

God houdt vást wel van spontaniteit en grapjes, maar het mag op bezoek geen chaos worden. 
Een spel zonder regels (of met regels die constant veranderen) valt niet te spelen, dat leidt tot 
niets. Als er chaos is kun je immers geen rust vinden en kun je je niet concentreren. Ook 
daarvoor is de orde in de dienst bedoeld: dat je een beetje weet waar je aan toe bent, zodat je 
niet de hele tijd alert hoeft te zijn op wat er nú weer van je verwacht wordt. Daardoor kun je je 
concentreren op wat er ‘aan de orde’ is: we willen er met elkaar God eren en dienen, en ons 
bezinnen op ons (samen)leven.  
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THEMA LITURGIE: OVER DE STRUCTUUR 
door ds. G.A. de Vries 
 
Dat klinkt saai. Maar het kan toch goed zijn om die in je hoofd te hebben: waar zítten we nu in de 
liturgie? We volgen hier de structuur, de orde, van ónze diensten. Eerst is er de Voorbereiding 
met: orgelspel, welkom en mededelingen, aansteken van de Paaskaars, consistoriegebed door 
kerkenraad en predikant, het luiden van de klok, de binnenkomst van kerkenraad met predikant, 
en het zingen van ‘Ban alaba’ - Kom, laten we met elkaar de drie-ene God gaan loven en Hem 
eer gaan geven! 

Daarna komt het moment van Inkeer en Aanroeping van God. In het openingslied stáán we als 
het ware voor Gods aangezicht, en in het Votum (‘Nos yudansa’ / ‘Onze hulp’) wijden we de 
gemeente aan God. We bevestigen onze afhankelijkheidsrelatie met woorden uit psalm 124 en 
138. Daarna Groet God ons via de predikant met woorden uit bijv. brieven van Paulus aan de 
Korintiërs. Daarna bidden we om Gods aanwezigheid, om Zijn hulp, ontferming, en daarop 
zingen we een loflied tot God: hoera voor God! 

Nu we, om zo te zeggen, de relatie met God beleven, kunnen we ons concentreren op wat ons 
van Godswege gezegd wordt. We willen hóren en proberen te verstaan wat het Woord voor ons 
leven betekenen kan. Dus: Dienst van het Woord, of: Horen en verstaan. De liederen die we 
zingen reageren op de bijbellezingen: we antwoorden, we beamen, we stellen een vraag erbij. In 
de Preek (Uitleg en verkondiging, of Overdenking) gebeurt er van alles. We stellen vragen: 
wat staat er precies in de bijbeltekst die we hoorden? Waar gáát die over? Zien we een 
verbinding met óns leven? De ene preek wil iets leren of te denken geven over God (Jezus, 
Heilige Geest), een andere preek wil de mensen moed geven of troosten, nog weer een andere 
preek wil oproepen om iets te gaan doen of iets te gaan laten. Er zijn veel verschillende typen 
preken. Tijdens het orgelspel na de preek kunnen we wat mijmeren over wat we gehoord 
hebben, en ook het lied daarna reageert op de preek. 

Daarna komt de Dienst van de gebeden en de gaven. We danken God, en we bidden voor de 
wereld, de gemeente, onszelf. Wat kunnen we in ons gewone leven doen om teken van Gods 
Koninkrijk te zijn? In het stil gebed is er ruimte voor wat níemand anders voor ons kan zeggen. 
Of we zijn stil voor de stem van God in ons hart. En dan besluiten we de gebeden met het Nos 
Tata, Onze Vader. Zie in de bijbel Matteüs 6:9-13 en Lucas 11:2-4. Dit gebed wordt in alle 
kerken over de hele wereld gebeden, in alle talen die er zijn. Dat verbindt ons met alle 
christenen, van welke kerk ze ook zijn en wanneer ze ook geleefd hebben.  

Wanneer je iets gekregen hebt wil je daar ook wel graag iets van weggeven, delen met een 
ander. Dat doen we in de collecte. Voor de diaconie (de mensen in nood) en voor de gemeente 
zelf. Voor het gemeentewerk is veel geld nodig! 

Tot slot staan we op de drempel om weer weg te gaan, in vrede, klaar voor de nieuwe week. Dat 
deel kunnen we in de structuur Uitzending en Zegen noemen. Het slotlied is de afronding van 
wat er in de dienst aan de orde is geweest. En als door God gezegende mensen gaan we weer 
weg. God doet er alles aan om het leven voor ons goed te hebben, en wíj zeggen of zingen daar 
Amen op. We gaan naar buiten terwijl de muziek klinkt. De muziek maakt ons opgewekt en extra 
open om elkaar als gemeente (en gasten) te ontmoeten. We wensen elkaar Pas, Vrede en een 
Bon siman, een Goede week! Pas dán is de dienst echt ten einde.  
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THEMA LITURGIE: ALS WOORDEN TEKORT SCHIETEN 
interview met Marian Luinstra-Passchier 
 
Marian Luinstra-Passchier werkt sinds twee jaar op Bonaire als GGD-arts. Daarnaast is zij in 
haar vrije tijd één van de vier vaste organisten van onze gemeente. Ook is zij sinds vorig jaar 
dirigente van kerkkoor Kyrie Eleison.  

Marian, sinds wanneer ben jij bij de gemeente betrokken, en sinds wanneer ben jij organist en 
dirigent? Krijg je er voor betaald? 

In 2012 was ik voor drie maanden op Bonaire. Toen bezocht ik regelmatig de diensten, indertijd 
met Domi Wilma. Toen we hier in 2014 kwamen wonen hebben mijn echtgenoot, Jaap, en ik ons 
aangemeld als lid. Al gauw werd duidelijk dat mijn muzikale kwaliteiten hier welkom waren. Sinds 
begin 2015 doe ik mee in het organistenrooster en op Pasen van dat jaar heb ik het 
dirigentschap overgenomen van Elly Oudshoorn. Alle kerkenwerk is hier liefdewerk. De beloning 
is het plezier van het samen muziek maken. 

Was je eerder, in het Europese deel van Nederland, ook ergens kerkorganist? En dirigent? 

Ik speel orgel - eerst harmonium en later piano en pijporgel - sinds ik acht jaar was. Toen ik elf 
was, mocht ik voor het eerst op het 'grote' orgel in mijn geboorteplaats in Zeeland de 
gemeentezang begeleiden in de kerk. Dat was spannend! Daarnaast had ik zangles en zong in 
een kamerkoor. Na de middelbare school was er de twijfel: doorgaan in de muziek of een “nuttig 
vak” leren. Het werd een nuttig vak: geneeskunde, waardoor ik al op veel plaatsen heb kunnen 
bijdragen aan de gezondheidszorg. In alle gemeenten waar Jaap dominee was en ook op 
Sumba, Indonesië, was ik één van de organisten, met orgels van zeer divers kaliber, van heel 
klein keyboard tot groot klassiek kerkorgel. Ook in al die plaatsen heb ik zanggroepen of koren 
geleid. Het grootste daarvan was het studentenkoor aan de Universiteit van Kupang in Indonesië. 
Het kleinste is Kyrie Eleison hier op Bonaire: klein maar fijn. Het is erg plezierig om te ervaren 
dat waar ter wereld je ook komt, er altijd mensen zijn met wie je samen muziek kunt maken ter 
eer van God.  

Kun je iets zeggen over muziek in de kerkdienst? Waarom hebben we muziek en zang in de 
kerkdienst? 

Het woord en de muziek vormen samen de adem in de kerkdienst. Het Woord spreekt en de 
gemeente antwoordt met een lied. Het lied is een vorm om samen uiting te geven aan verdriet, 
berouw, boosheid, bezinning, blijdschap, lof en dank. Ook zijn er bijbelliederen waarin de 
gemeente al zingend het bijbelverhaal vertelt. Samen met David zingen we de psalmen mee, 
zoals dat in de loop van de eeuwen gebeurde. In het lied kun je allerlei emoties tot uiting brengen 
waar het gesproken woord te kort schiet. Het orgel ondersteunt de gemeentezang en geeft 
variatie en levendigheid aan het zingen.  

Kun je iets zeggen over de liedboeken die we in de diensten gebruiken? 

Met het nieuwe Liedboek hebben we een grote schat aan nieuwe Nederlandstalige liederen. Veel 
daarvan zijn nog onbekend. Niet alles is geschikt voor Bonaire, maar er staan heel veel goed 
zingbare liederen in waar we kennis mee kunnen maken. Daarnaast gebruiken we het rode boek 
Kantika di Fe i Alabansa. Ook daar staan heel veel mooie liederen in, die we lang nog niet 
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allemaal kennen. Het zou fijn zijn als er vanuit de ABC-eilanden samen een beweging zou 
ontstaan om nieuwe Papiamentstalige kerkliederen te maken, met vertalingen van liederen uit 
andere culturen, of lokale teksten op muziek gezet. Daarin zouden ook modernere vormen van 
geloofsbeleving tot uiting kunnen komen.  

Heb je een favoriet lied, en waarom is dat jouw favoriete lied? 

Een van mijn favorieten uit het Liedboek is lied 655 "Zingt voor de Heer een nieuw gezang"  en 
uit Kantika di Fe i Alabansa nummer 114 “Palabranan di bida”. Die drukken samen de 
verwondering uit dat we elke keer weer met de Palabranan di bida en een met nieuw lied op de 
lippen verder kunnen gaan. 

Wat maakt de kerkdienst ánders, als het koor zingt? 

Als het koor zingt zijn er meer mensen betrokken bij de voorbereiding van de dienst. Het koor 
zingt niet om een concert te geven maar om de gemeente te ondersteunen en te stimuleren, 
bijvoorbeeld bij het aanleren van een nieuw lied of om een lied te zingen zoals het bedoeld is. 
Daarom zingen we de liederen vaak in beurtzang tussen koor en gemeente.  

 

Heb je misschien nog wensen? 

Het zou fijn zijn als er meer mensen mee willen doen met het koor. Misschien niet continu, maar 
voor een tijdje. Ook voor mensen die hier het winterseizoen zijn is dit een leuke manier om mee 
te doen en contact te hebben. Er worden, behalve lekker kunnen zingen, geen eisen gesteld aan 
de zangers. Notenlezen is een pré, maar geen vereiste. Het belangrijkste doel is samen met 
plezier muziek maken en af en toe bijdragen aan een kerkdienst. Verder hoop ik dat er meer 
jonge mensen zijn die het orgel willen leren bespelen. Er is veel jong muziektalent op Bonaire, 
ook in de kerk. Je hebt er heel veel aan in je leven als je noten kunt lezen en muziek kunt maken 
op piano of orgel. Het is fijn om de liefde voor muziek door te geven aan een volgende generatie. 

Nog een wensje: repareer het pedaal van het orgel in Playa, dan is daarop heel veel mooie 
muziek mogelijk! 

Bedankt voor dit interview.  
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THEMA LITURGIE: BLOEMEN OP TAFEL 
door Jaap R. Kos  
 
Bloemen spelen in de kerkelijke traditie een rol bij de verkondiging van het evangelie, de goede 
boodschap. Een schoonheidswonder van de natuur van de hand van God, dat de veelzijdigheid 
van onze Heer en zijn gemeente kleurrijk tot uitdrukking brengt. De VPGB is dankbaar voor de 
prachtige bloemstukken in de kerk van Kralendijk die zijn geschonken door Tineke de Jong. 
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THEMA LITURGIE: JEUGDDIENST 
door ds. G.A. de Vries 
 
De jongeren van 11+ hebben op vijf zaterdagmiddagen samen met mij hard gewerkt aan de 
jeugddienst van 26 juni. De eerste keer hebben ze de kerkruimte en alle spullen die in de kerk 
staan goed bekeken en besproken waarvoor alles dient. Ook schreven de jongeren vijf dingen op 
die ze heel belangrijk vinden in hun leven. God en familie kwam bij zo ongeveer allemaal voor. 
Dus dat werd het thema van de jeugddienst. 

In de volgende bijeenkomsten hebben ze veel geleerd over de liturgie en over het bijbelboekje 
Ruth. Alles is praktisch uitgewerkt in een ‘bibliodrama’: een improvisatie-spel waarin het 
bijbelverhaal en eigen levenservaringen bij elkaar samen komt. Dat spel zal niet helemaal de 
preek vervangen in de jeugddienst, maar het is wel het belangrijkste onderdeel. 

Onder leiding van tante Denise Coffie studeerden de jongeren én de kinderen een paar liederen 
in en oefenden zij de gebaren die je kunt maken bij het Onze Vader. De kleinere kinderen 
maakten ‘collages’ rond het thema ‘familie’. Die zullen worden gebruikt bij de voorbeden. 

Zo zal de dienst van 26 juni echt dóór en voor de jongeren zijn. En natuurlijk kan de hele 
gemeente mee genieten! Ik heb met heel veel plezier samengewerkt met de jongeren aan de 
jeugddienst en ben zeer tevreden met de voorbereiding. Over de dienst zélf kan bij het ter perse 
gaan van dit kerkblad nog niets worden vermeld.  

                          
 
 

 
Jongeren schrijven op wat ze heel belangrijk vinden in hun leven.  
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THEMA LITURGIE: CARIBISCH KARAKTER? 
door ds. G.A. de Vries 
 
De orde van dienst van de VPGB is voor het overgrote deel hetzelfde als ik elders gewend ben. 
Dat is geen toeval, dat maakt protestantse diensten over de hele wereld herkenbaar, denk ik. De 
volgorde, de structuur, is logisch en zinvol. Wat wél anders is dan in de meeste protestantse 
kerken in het Europese deel van Nederland zijn de liederen. Ik vraag me in dit artikel af hoe de 
gemeente denkt over ‘contextuele liturgie’. 

Wanneer de gemeente van Bonaire  is over gegaan van de oer-Hollandse psalmen op de 
Engelse en Amerikaanse hymns weet ik niet. Misschien in de jaren ’60, met de emancipatie van 
de zwarte en gekleurde bevolking van de Verenigde Staten? Zij, maar trouwens ook de blanken 
in de ‘vrije’ kerken, zongen en zingen heerlijke ritmische liederen, die makkelijk in het gehoor 
liggen.  

Vervolgens moet iemand (wie? een zendingsorganisatie vanuit de VS?) bedacht hebben dat 
dergelijke liederen veel beter pasten in het Caribisch gebied. Veel beter dan het repertoire met 
de Nederlandse en Duitse zwaartekracht.  

Iemand (wie?) moet ook bedacht hebben dat die liederen in het Papiamentu vertaald konden 
worden. Het oude Kantika de Fe i Alabansa geeft geen informatie, het heeft zelfs geen jaar van 
uitgave, het nieuwe trouwens ook niet.  

Wat ik me na twee maanden in uw midden afvraag is, waarom de liturgie een paar decennia 
geleden niet een meer éigen Caribisch karakter heeft gekregen. Met kuarta’s standaard in de 
dienst, een steelband of een schelp of een rasp, een fluit… in plaats van het aloude Europese 
orgel.  

Dogmatische leerstukken 

Is het niet zo, dat de zogenaamde ‘opwekkingsliederen’ uit de rode bundel (vooral een 
negentiende-eeuwse verwoording van het geloof) toch vooral een Westers karakter hebben, met 
een sterke nadruk op dogmatische leerstukken? Ze gaan voor mijn gevoel wel erg vaak over de 
noodzaak tot bekering en nieuw geboren worden, over het verzoenend bloed van Christus, Zijn 
kruisdood als verlossing van zonden, het hemelse paradijs als toekomstperspectief. Allemaal 
heel rijk en diepzinnig. Maar in hoeverre is de taal van deze liederen passend bij wat er in de 
gemeente leeft aan eigen geloofservaringen? 

Nergens zijn er in de liederen, als ik het goed zie, met verwijzingen naar bijvoorbeeld de 
overweldigende natuur van het eiland en de oceaan die leven geeft en levens neemt. We zingen 
geen liederen over het stille leven op de kunuku, de groeiende stad, het verdwijnen van de 
mondi. Niet over de stress van het moderne leven, niet over werken en verantwoordelijkheid. We 
zingen niet over: de droogte, de verborgen pos, noch over de schandelijke tijd van de slavernij, 
het familieleven als bron van vertrouwen, de kracht van vrouwen, irritaties over het gezag, 
projectontwikkelaars, het samenleven met mensen uit zoveel verschillende culturen en wat dat 
van iedereen vraagt. De liederen gaan niet over de dieren die hier rondlopen en vliegen, niet 
over het beschermen van wat groeit en bloeit, niet over armoe en verslaving, etcetera. 
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Nergens, als ik het goed zie, bespeur ik ook maar een verwoording van christelijk geloof in de 
sfeer en in de taal van vroeger en recent Bonaire. Terwijl ál die thema’s die ik noem volgens mij  
heel goed passen bij bijbelse verhalen en christelijke thema’s.  

Bloembol 

Voor Nederlandstalige of Engelstalige toeristen met een kerkelijke achtergrond, en Europese 
Nederlanders die hier wonen is de gemeente heel toegankelijk. Zelf kon ik me ook vrij moeiteloos 
voegen naar de geloofstaal van de gemeente: herkenbaar.  

Maar je kunt als protestant de bijbel lezen én ‘vertalen’ naar je éigen levenservaringen. En 
omgekeerd kun je vanuit je eigen tijd en omgeving de bijbel lezen. En je kunt dáárover en daaruit 
zingen. Maar dat gebeurt hier als ik het goed zie niet.  

Ik heb het nu over wat in vaktermen heet: ‘contextuele theologie.’ Geloof begint, meen ik, niet bij 
de leer, maar bij het eigen leven, in de eigen ‘context’. Maar dan moet het eigen leven en de 
eigen tijd wel een plaats kunnen krijgen in de liturgie. 

In het blauwe Nederlandstalige liedboek staan veel liederen die juist dát uitgangspunt kennen. Er 
staan liederen in over de krokus die uit een bloembol komt na de winter, over de gevaren van de 
zee, over hen die ons regeren, over de macht van het geld, over een ziekenhuisopname etc. 
Prachtig. Vooral om in Europa gelegen deel van Nederland te zingen, lijkt mij – al blijven er 
genoeg over met herkenbare beelden voor híer en dáár. 

Gesprek op de gemeente-avond? 

Marian Passchier vraagt zich elders in dit kerkblad af of er niet wat modernere liederen in het 
Papiaments kunnen komen. Mijn opmerkingen en vragen sluiten daarbij aan. Ik ben zo 
ontzettend benieuwd of u, de gemeente, hierover gedachten heeft. Kunnen we het hierover eens 
hebben, bijvoorbeeld op de gemeenteavond?  
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VAN DE KERKENRAADSTAFEL 
door Désirée Coffie e.a. 
 
Bericht aan de praeses van de kerkenraad van ds. J. de Roo 

Dag Daisy, 

Alles is nu geregeld, ook de tickets! Ook Ankie heeft weer een stap gezet om met Speedy te 
kunnen wandelen in de vroege morgen. Ze had al enkele jaren last van haar rechterknie. 
Vanmiddag was een kijkoperatie, en er bleek een scheurtje te zitten in haar knie. Ze loopt nu op 
krukken, maar hoopt na enige tijd weer voluit en zonder pijn te kunnen stappen! 

Verder wat mij betreft: er staat een steiger rondom onze zweedse woning, ik hoop voor begin 
september het huis te hebben geverfd: grijs-groen. 

Met de apostel in zijn brief aan de gemeente te Rome: Rom. 1:11 ….want ik verlang u te zien om 
u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede 
bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. 

Hartelijke groet, ook van Ankie, 

Tot spoedig ziens D.V., 

Domi Johannes de Roo 

P.S.: het deed ons in deze maanden van uitzien erg goed Lupe en kleinzoon Shannon te 
ontmoeten, samen te kerken en samen de maaltijd te gebruiken … Sjalom. 

Nieuw materiaal voor De Jeugdclub 

Van haar oude gemeente in Bussum kreeg domi De Vries boeken en platen mee voor de 
zaterdagclub. Het is een hele stapel: kinderbijbels, prentenboeken en instructie voor de leiding. De 
kinderen namen ze samen met tante Karin van den Ouden in ontvangst. De leiding bleek toe te 
zijn aan nieuw materiaal, dus alles komt goed van pas. 
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Fundraising: ontbijt in Rincon 

 

Op zondagochtend 29 mei, ’s ochtends om 5 uur, begon Albert Crestian pannenkoekjes te 
bakken. Ook anderen gingen druk in de weer met het klaar maken van de heerlijke ontbijtjes. 
Tussen 7-10 uur werden de maaltijden verkocht bij onze kerk’i Rincon. 

De opbrengst bedraagt maar liefst USD 1.550! De kerkenraad is de bestuursleden van de 
Stichting Beheer en Onderhoud Protestantse Kerk Rincon, de helpers en de afnemers zeer 
dankbaar! 

Fundraising: Surinaams eten in Kralendijk 
 
Soms komt er een engel de gemeente binnengelopen. Dit keer in de persoon van mevrouw 
Jeanet Jozefzoon. Zij is sinds kort docent aan de SGB en zij meldde zich snel bij onze 
Protestantse gemeente. In Amsterdam Zuid-Oost is zij heel actief geweest in de Evangelische 
Broedergemeente. Ze organiseerde daar, uiteraard met anderen, allerlei activiteiten om geld te 
vergaren voor de bouw van een eigen kerk. Haar expertise wil ze graag nu inzetten voor onze 
gemeente! Op Vaderdag 19 juni werden zo’n 150 porties Surinaams eten verkocht bij de kerk 
van Playa. Er was keuze uit roti, kip, aardappelen en groenten; rijst, pom, kip en groenten; bami, 
kip en groenten; en bruine bonen met rijst. 

De kaartjes voor de maaltijden waren verkocht door Jeanet zelf, Mary Tjin Asjoe, Renata 
Domacasse, Danuta de Jong en Daisy Coffie. Alle maaltijden waren vers gemaakt door Jeanet 
plus een andere prinses van de Surinaamse keuken, Meriam Dompi. Meriam is sinds een paar 
jaar betrokken bij onze gemeente. Zij werkt als nier-verpleegkundige in Fundashion Mariadal. 
Geweldig, dat deze dames de tijd namen om op deze manier hun steentje aan de gemeente bij 
te dragen! 

De logistiek onder leiding van Daisy Coffie verliep prima. Bij de uitdeling hielpen behalve mw. 
Jozefzoon ook Ifna Abreu, Carla Marica en Karin van den Ouden. De netto-opbrengst was bijna 
600 dollar, een prachtig bedrag! Dames, allemaal bedankt! 

 
Sranan, wan switi kondre!  
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VERSLAG: MOEDER VAN HET JAAR 2016 
door Danuta de Jong 
 
Door de jaren heen is het een gewoonte geworden om op moederdag een bijzondere moeder 
van de Protestantse Gemeente in het zonnetje te zetten. Deze verkiezingen zijn op verschillende 
manieren gebeurd. Van het trekken van een lootje tot kiezen voor de jongste of de oudste 
moeder of gewoon stemmen. 
 
De laatste jaren heeft de kerkenraad van de Protestantse Gemeente deze moeilijke, maar mooie 
taak op zich genomen om de moeder van het jaar te kiezen. Er wordt dan gekeken naar moeders 
die zich inspannen en inzetten voor de Protestantse Gemeente. 
 
Dit jaar heeft de Kerkenraad mevrouw Ferina (Roosje) van het Hoek- Goeloe in het zonnetje 
gezet. Roosje doet heel veel voor onze gemeente. Iedere week zorgt zij en/of mevrouw Sapphira 
voor de kindernevendiensten in de kerk’i Rincon. Ook is zij jeugdleidster voor de zaterdagclub in 
Playa. Ze voert deze taken met veel toewijding uit en is heel erg creatief. Achter de schermen 
doet Roosje ook veel voor de kerk en de gemeente. 
 
Als kerkenraad zijn wij heel blij met het werk dat Roosje doet voor onze kerken. Moge de Here 
haar blijven zegenen met heel veel inspiratie, creativiteit, compassie, medeleven en goede 
gezondheid zodat ze het goede werk kan blijven voorzetten in de kerk en zijn woord kan 
overbrengen aan de kinderen. 
 
Spreuken 3: 5-6 
5 Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. 
6 Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen. 
 

 
 
Kerkenraadslid Danuta de Jong spreekt de moeder van het jaar 2016, Roosje van der Hoek, toe. 
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VERSLAG: VADERS VAN HET JAAR 2016 
door Sapphira Coffie 
 
 

      
 
Moeder van het jaar biedt namens de gemeentede vaders van het jaar een geschenk aan. 

 

Maar liefst drie vaders van het jaar! Zij zijn op Vaderdag in de dienst in het zonnetje gezet omdat 
ze de commissie vormen voor de restauratie van nos kerk’i Rincon. Officiële naam: Stichting 
Beheer en Onderhoud Protestantse Kerk Rincon. 

Ze doen heel praktisch werk: zorgen dat er geld binnenkomt uit binnen- en buitenland. De ene keer 
organiseren ze een fundraisingsontbijt, de andere keer zijn ze druk met brieven en foto’s voor een 
sponsor in het Europese deel van Nederland, weer een andere keer organiseren ze een 
wandeltocht by moonlight! Een prachtige uiting van hun geloof en betrokkenheid bij de gemeente.  

Sherwin Pourier, Jan Pieter van der Hoek en Albert Crestian: mashi danki!   
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VERSLAG: AFSCHEID VAN AAT EN ELLY OUDSHOORN 
door Mary Tjin-Asjoe 
 

 

De afscheidsdienst te Kralendijk op zondag 12 juni 2016 met medewerking van het koor Kyrie 
Eleison was bijzonder. Feitelijk heeft het echtpaar geen afscheid willen vieren. Het was een zoals 
men dit in goed Papiaments zou zeggen ”un te aweró”. Na de dienst heb ik een gesprek gehad 
met Elly en vertelde zij me wat hun plannen zijn en dat zij nog deze week zouden afreizen naar 
Nederland. 

Aat en Elly hebben veel gedaan samen met andere kerkgenoten voor de Protestantse kerken op 
Bonaire. In het bijzonder zijn zij nauw betrokken geweest met de kerk in Rincon, waar bijlessen 
in het jeugdgebouw werd gegeven. In het jeugdgebouw werd ook naailessen verzorgd. Via Aat 
en Elly zijn wij in contact gekomen met het de kerk te Berkel en Rodenrijs in Nederland. Het 
echtpaar heeft jarenlang hun bijdrage geleverd met tweedehands boekenverkoop op de dia di 
Rincon en tijdens de Regatta. 

Elly was 11 jaar koordirigent geweest van het kerkkoor Kyrie Eleison. Dankzij hun medewerking 
heeft onze kerk ook financiele bijdragen mogen ontvangen van kerkgemeenschappen in 
Nederland. Wij hebben Aat en Elly leren kennen als zorgzame en betrokken broeder en zuster 
van kèrki Protestant di Boneiru.  Tur kos bon Aat i Elly! Moge onze lieve Heer jullie rijkelijk 
zegenen. 
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NAGEDACHTENIS: UITVAARTDIENST WIJLEN MW. J. VAN HEK-THODÉ 
door Mary Tjin-Asjoe 
 

De afscheidsdienst van wijlen mevrouw Judith van Hek-Thode vond plaats op 7 april 2016 in een 
warme sfeer van harmonie in het Uitvaartcentrum en was ingevuld naar de wensen van de 
overledene en de kinderen van de overledene dierbare. 

De dienst was keurig verzorgd, in zijn preek/in memoriam aan mevrouw Van Hek-Thode ging ds. 
Jaap Luinstra in op de hoogte- en dieptepunten van het leven van de overledene en maakte 
daarbij gebruik van bijbelteksten om aan te geven dat het menselijk leven eindig is, maar dat 
Christus werk voortgaat. De woorden waren troostrijk en waardevol. 

Het koor zong prachtig. In het bijzonder klonk “It is well with my soul”  in drie talen geweldig en 
“Grandi bo ta”, dat iedereen meezong. Ik had het genoegen om samen met de jongste dochter 
Marie Claire de muziek uit te zoeken. 

Het was mede door de medewerking van ds. Luinstra, koordirigent Marian Luinstra en het koor 
dat wij kunnen terugkijken naar een mooie, gedenkwaardige afscheidsdienst. De kerkenraad 
betuigt haar woord van dank aan ds. Luinstra, Marian Luinstra en het koor en Walter Coffie en 
Wilson Thodé voor de werkzaamheden op het kerkhof. Hartelijk dank voor uw inzet. 

Bij het kerkhof in Rincon heeft ds. Luinstra gebeden. Ook het Onze Vader werd samen gebeden, 
het geloof (credo) werd beleden en tenslotte gaf ds. Luinstra de zegen. 

Een mooie ervaring om het te mogen doen, samen, het was voor mij een voorrecht om hieraan 
te mogen hebben bijgedragen.  
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INTERVIEW: VEERTIGJARIG AMBTSJUBILEUM DS. J. LUINSTRA 
door de redactie en ds. G.A. de Vries 
 
Onze gemeente heeft het geluk om een predikant onder haar leden te tellen. Hij woont sinds 
twee jaar met zijn vrouw Marian op Bonaire. Het eerste jaar wilde hij uitrusten van zijn 
predikantschap, maar nu vindt hij het plezierig om af en toe bij ons voor te gaan. 

Op zondag 3 juli zal de gemeente met hem stil staan bij zijn veertigjarig ambtsjubileum. In die 
dienst gaat ds. Luinstra voor, samen met collega ds. De Vries. Ds Luinstra leidt de liturgie en 
houdt de preek, ds. De Vries leidt het avondmaal dat we in die dienst met elkaar vieren. De 
redactie stelde ds. Luinstra enkele vragen over de vier decennia waarin hij predikant is. 

Ds. Luinstra, kunt u ons iets vertellen over de gemeentes waar u heeft gestaan? 

Ik ben begonnen in 1976 in Soesterberg. Daarna heb ik de sprong gemaakt naar Indonesië. 
Eerst heb ik daar 7 jaar gewerkt op Sumba als predikant voor gemeentetoerusting, daarna ruim 
drie jaar als docent Kerkgeschiedenis en Nieuwe Testament aan de predikantsopleiding in 
Kupang op het eiland Timor. Terug in Nederland ben ik respectievelijk predikant geweest in 
Grijpskerk (Groningen), in Assen (Drenthe) en tenslotte in Katwijk aan Zee (Zuid-Holland). Daar 
ben ik op 18 mei 2014 – na in totaal 38 jaar actieve dienst – met emeritaat gegaan.  

Dat zijn heel verschillende standplaatsen. Kunt u zeggen wat u bijzonder vond aan iedere 
gemeente? 

Soesterberg was een heel jeugdige gemeente, de gemiddelde leeftijd was er nog geen 30! De 
meeste leden werkten bij Defensie (luchtmacht en landmacht) en in de verpleging. Veel 
dopelingen en veel huwelijksvieringen. Het was een gemeente waar veel kon en alles mocht.  

In Indonesië leerde ik wat het is om kerk te zijn in een Islamland. De kerk groeide er behoorlijk en 
had behoefte aan kader. Aan het vormen daarvan heb ik een steentje bij mogen dragen. 

Bij terugkeer naar Nederland – wat kostte het moeite om weer te wennen aan klimaat en cultuur! 
– werd ik predikant in Grijpskerk, een plattelandsgemeente, zeer kerks! Daar was het hard 
werken geblazen, maar ook hadden we toen nog volle kerken en veel jongeren deden er 
belijdenis. Op zondag vaak drie keer preken. 

Later stond ik in Assen, een provinciehoofdstad met veel ambtenaren, en ook veel 
gepensioneerden. Daar hebben we een heel nieuwe kerk mogen bouwen, met een nieuw orgel! 
Mooie jaren, maar wel veel begrafenissen. 

Katwijk aan Zee was een vissersplaats, met een tamelijk behoudende bevolking. Dat viel niet 
altijd mee. Wel was de saamhorigheid er groot. Inderdaad een grote variëteit aan werkkringen, 
maar mede door die variatie heb ik het al die jaren vol kunnen houden. 

Wilde u altijd predikant worden en waar heeft u gestudeerd? 

Toen ik op het gymnasium zat in Groningen was ik echt nog niet van plan om predikant te 
worden. Wel – ik zeg het maar eerlijk – was ik een nogal vroom jongetje. Pas in de loop van mijn 
studie in Amsterdam zag ik het zitten om predikant te worden en de pastorie in te gaan. Ik heb 
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theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar heb ik ook mijn vrouw, 
Marian, leren kennen, die aan dezelfde Universiteit geneeskunde studeerde. 

Wat vindt u de kern van uw predikantschap, wat heeft u proberen te bereiken? 

Ik vind het heel mooi om een tijd lang met mensen mee op te lopen. Hen nabij te zijn op hun 
trektocht door het leven en hen op die pelgrimage uitzicht te geven, te bemoedigen en te 
inspireren.  

De opbouw van de gemeente en de toerusting om in de wereld te leven als gelovige is voor mij 
altijd de rode draad geweest in mijn predikantswerk, in Nederland en in Indonesië. De tekst van 
mijn intreepreek op 20 juni 1976 in Soesterberg ging al die richting uit: ‘U bent het lichaam van 
Christus en ieder van u maakt daar deel van uit”. (1 Kor. 12 : 27).   De predikant staat niet  boven 
de gemeente,  maar is één van de leden. Het is de taak van de predikant om anderen te 
stimuleren om gaven en talenten te ontdekken!  

Hoe vindt u het om af en toe hier in onze gemeente voor te gaan? 

Ik vind het fijn om zo af en toe voor te mogen gaan. Vorig jaar met Pinksteren – na een 
sabbatsjaar! – voor het eerst en naderhand wat regelmatiger. De vaste kerkgangers ken ik bijna 
allemaal wel, van gezicht en van naam. Dat schept een band, je staat niet tegenover vreemden. 
Evenals zij ben ik een gewoon gemeentelid. Maar in die gemeente mag ik ook af en toe 
dienstbaar zijn. Ik doe het met vreugde! Over die vreugde hoop ik op zondag 3 juli nog wat meer 
te zeggen …. 

Dank u wel voor dit interview. 
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KENNISMAKING: FAMILIE KOS 
door Mary Tjin-Asjoe 
 
Deze familie bezoekt de kerk trouw. Jaap Kos is getrouwd met Lizanne Garcia. Het echtpaar 
heeft een zoontje dat Willem heet. 
 
Jaap Kos is één van de organisten van de Protestantse  kerk op Bonaire. Hij is eigenlijk pianist, 
maar begeleidde in de Hervormde Kerk van Suriname in 2004 en 2005 voor het eerst een 
gemeente op het kerkorgel. Ook in de Emmakerk van Curaçao, waar de familie tot 2013 woonde, 
leefde Jaap zich muzikaal uit. 
 

                   
 
Sinds de familie Kos op Bonaire woont is Jaap op verzoek onze kerk ook organist. Hij speelt het 
orgel met passie en de muziek die ten gehore wordt gebracht klinkt prachtig. Jaap is in het 
dagelijks leven belastingadviseur en is tewerkgesteld bij Meijburg & Co Caribbean aangesloten 
bij het wereldwijde KPMG-netwerk.  
     
Willem is één van onze jongste kerkmedewerkers. Hij is aan de slag met een belangrijke taak, 
namelijk het ophalen van de gaven van de gemeente tijdens een kerkdienst, in navolging van de 
kleine Roman. 
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IMPRESSIE: JEUGDCLUB OP ZATERDAG 
door Roosje van der Hoek 
 

 
Wat kan het toch koud zijn in Caribisch Nederland! 
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VOOR DE KINDEREN: VRIJ TEKENEN 
door …………… (vul je naam in) 
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VOOR DE KINDEREN: WOODZOEKER RUTH 1 
bron https://www.pinterest.com/vjou/puzzels-bijbel 
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