KERKBODE
KONGREGASHON PROTESTANT UNI BONAIRE
VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE BONAIRE
NUMMER 24
JANUARI 2017
VERSCHIJNINGSDATUM 16 JANUARI 2017

GEMEENTEBLAD VAN DE VPGB TE RINCON EN KRALENDIJK
0

INHOUD

pag

Contactgegevens VPGB

2

Erediensten eerste kwartaal 2017

3

Activiteitenagenda eerste kwartaal 2017

4

Bijbelleesrooster eerste kwartaal 2017

5

Afscheid dominee Johannes de Roo

8

Even voorstellen: Gerard en Ali van der Klis

10

Van de kerkenraadstafel

12

Afscheid: It’s well with my soul

16

Update renovatie kerki di Rincon

17

Welkom thuis!

19

Bezoek Kamerleden kerkdienst

20

De nachtmerrie van iedere moeder…

21

Bevestiging en inzegening huwelijk

22

Stille tijd

24

De beste wensen D’enely!

25

Open kerk

26

De toekomst van onze kerk: de kinderen en jongeren van de gemeente

27

Eigendom van Jezus Christus

33

Jezus doet een wonder in Kana

35

Kinderverhaal: De wijn van Kana

36
1

CONTACTGEGEVENS VPGB
KERKGEBOUWEN
Rincon Kaya C.D. Crestian
Kralendijk Plasa Wilhelmina

eredienst zondag 8.30 uur
(9.00 uur gezamenlijke dienst)
eredienst zondag 10.00 uur

PREDIKANT
ds. Gerard van der Klis

Kaminda Essequibo 16

tel 7176413

Désirée Coffie (praeses, ouderling)
daisycoffie@hotmail.com

Kaya Dialma 19

tel 7003316

Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling)
marytjin@gmail.com

Kaya Korona 91

tel +599-9-5273292

KERKENRAADSLEDEN

Sapphira Coffie (quaestor, ouderling) Kaya Den Bosch 4
sapphiracoffie@hotmail.com

tel 7017994

Ifna Abreu-Thode (diaken)
ifna1@hotmail.com

Kaya Sirena 5

tel +599-9-5100513

Glenda Pourier-Loo (diaken)
glendaloo@hotmail.com

Kaya J.R. Dominico Herrera 4

tel 7860716

Soila Winklaar (diaken)

Kaminda Tras Di Montana

tel 7002472

Renata Domacassé (ouderling)
rdomacasse@hotmail.com

Kaya Mars 8

tel +599-9-5164252 /
7964252

Danuta de Jong (ouderling)
danutadejong@hotmail.com

Kaya Chi ku Cha 16

tel 7820827

Conny Ferreira (diaken)
conny_ferreira@hotmail.com

Amboina 62

tel 7008254

VERTEGENWOORDIGER VPGB IN EUROPESE DEEL VAN NEDERLAND
Guido Wiersma, gkwiersma@gmail.com

WEBSITE
www.protestantsegemeentebonaire.com
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EREDIENSTEN EERSTE KWARTAAL 2017
zondag 22 januari

10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis

zondag 29 januari

10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis

zondag 5 februari

08.30 Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis
ds. G. van der Klis

zondag 12 februari

08.30 Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis
ds. G. van der Klis

zondag 19 februari

08.30 Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis
ds. G. van der Klis

zondag 26 februari
Gezamenlijke Eredienst

09.00 Rincon
Gezinsdienst

ds. G. van der Klis

zondag 5 maart
Gezamenlijke Eredienst

10.00 Kralendijk
Viering Heilig Avondmaal

ds. J. Luinstra

zondag 12 maart
Gezamenlijke Eredienst

10.00 Kralendijk
Viering 170 jaar Kèrk’i Playa

ds. G. van der Klis

zondag 19 maart

08.30 Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis
ds. G. van der Klis

zondag 26 maart
Gezamenlijke Eredienst

09.00 Rincon
Jeugd- en Jongerendienst

ds. G. van der Klis

zondag 2 april

08.30 Rincon
10.00 uur Kralendijk

ds. G. van der Klis
ds. G. van der Klis

zondag 9 april
Gezamenlijke Eredienst

09.00 Rincon
Palmzondag

ds. J. Luinstra

donderdag 13 april
Gezamenlijke Eredienst

19.00 Kralendijk
Witte Donderdag

vrijdag 14 april
Gezamenlijke Eredienst

19.00 Kralendijk
Goede Vrijdag

ds. G. van der Klis

zaterdag 15 april
Gezamenlijke Eredienst

23.00 Kralendijk
Paasnachtdienst

ds. G. van der Klis

zondag 16 april
Gezamenlijke Eredienst

09.00 Rincon
Paasdagdienst

ds. B. Hengeveld

ds. G. van der Klis
Viering Heilig Avondmaal
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ACTIVITEITENAGENDA EERSTE KWARTAAL 2017
REGULIERE ACTIVITEITEN
Elke maandagavond om 19.45 uur is er Kooroefening in de kerk te
Kralendijk.
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand is er om 16.00 uur Jeugdclub in de
kerk te Kralendijk.

KOPIJ VOLGENDE EDITIE KERKBODE
Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 25) verschijnt op
zondag 2 april 2017. Kopij graag uiterlijk dinsdag 28 maart 2017
aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) en Marga Buys
(marga.buys@gmail.com).

UITLEG BIJ HET BIJBELLEESROOSTER
In het Bijbelleesrooster 2017 staat het evangelie volgens Matteüs
centraal. Daarnaast zijn er lezingen uit bijvoorbeeld de eerste brief van
Petrus en de profeten Jesaja en Ezechiël. Maar 2017 is een bijzonder
jaar. Het is het jaar waarin teruggekeken wordt op vijfhonderd jaar
Reformatie. Als beginpunt van de Reformatie wordt vaak het moment
gekozen waarop Maarten Luther zijn 95 stellingen bekendmaakte.
Daarom staan er in dit Bijbelleesrooster veel teksten die gebaseerd zijn
op het oude lutherse leesrooster. Dit rooster is de eeuwen door van
invloed geweest op het kerkelijk jaar. Zo zijn er veel kerkliederen bij
geschreven, zoals de cantates van Johann Sebastian Bach. Vanwege
de herdenking van de Reformatie worden in dit Bijbelleesrooster ook
enkele oude protestantse gedenkdagen genoemd, zoals Sint Jan (de
geboortedag van Johan nes de Doper) op 24 juni, de gedenkdag van de
Augsburgse Confessie (de eerste protestantse geloofsbelijdenis) op 25
juni en natuurlijk Hervormingsdag op 31 oktober.
Het Bijbelleesrooster is samengesteld door ds. Klaas Touwen,
Evangelisch-Luthers predikant te Arnhem. Het rooster is ge baseerd op
het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Daarnaast
houdt het Bijbelleesrooster rekening met de zondagen en de bijzondere
feestdagen in het kerkelijk jaar.
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BIJBELLEESROOSTER JANUARI
zo 1
ma 2
di 3
wo 4
do 5
vr 6
za 7

Psalm 67
Matteüs 1:1-17
Matteüs 1:18-25
Matteüs 2:1-12
Matteüs 2:13-23
Matteüs 3:1-17
1 Kronieken 28:1-10

Gelukkig nieuwjaar gewenst
3 x 14
Huwelijkstrouw
Kraamvisite
Rachel huilt
Opzij voor de Heer
Leiderschap

zo 8
ma 9
di 10
wo 11
do 12
vr 13
za 14

1 Kronieken 28:11-21
1 Kronieken 29:1-9
1 Kronieken 29:10-20
1 Kronieken 29:21-30
Johannes 1:19-28
Johannes 1:29-39
Johannes 1:40-51

Tempelschets
Fondsenwerving
Dankbaarheid
Koningsdag
Identiteitsbewijs
Zichtbaar teken
Herinnering aan de Jakobsladder

zo 15
ma 16
di 17
wo 18
do 19
vr 20
za 21

Johannes 2:1-12
Johannes 2:13-22
2 Kronieken 1:1-17
2 Kronieken 1:18–2:9
2 Kronieken 2:10-17
Matteüs 4:1-11
Matteüs 4:12-25

Feestvreugde
Tegen marktwerking
Wijze wens
Grote plannen
Positieve reactie
Woordstrijd
Licht in het donker

zo 22
ma 23
di 24
wo 25
do 26
vr 27
za 28

1 Korintiërs 1:1-9
1 Korintiërs 1:10-25
1 Korintiërs 1:26–2:5
1 Korintiërs 2:6-16
Psalm 37:1-11
Psalm 37:12-24
Psalm 37:25-40

(Van) wie ben jij?
Eenheidsstreven
Onverwachte keuzes
Onthuld geheim
Heb geduld
Eerlijk duurt het langst
Wie goed doet, goed ontmoet.

zo 29 Matteüs 5:1-12
ma 30 Matteüs 5:13-26
di 31 Matteüs 5:27-37

Het echte geluk
Smaakmakers
Aanscherping
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BIJBELLEESROOSTER FEBRUARI
wo 1
do 2
vr 3
za 4

Matteüs 5:38-48
Psalm 48
2 Kronieken 3:1-14
2 Kronieken 3:15–4:10

Meer geven dan gevraagd
Stad op een berg
Werk in uitvoering
Zuilen van naam

zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11

2 Kronieken 4:11–5:1
Spreuken 10:1-10
Spreuken 10:11-21
Spreuken 10:22-32
2 Kronieken 5:2-14
2 Kronieken 6:1–11
2 Kronieken 6:12-21

Inrichting
Kracht-termen
Spreken is modder, zwijgen is goud
Tegen-stellingen
De ark op de juiste plaats
Zo moest het gaan
Luistervraag

zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18

2 Kronieken 6:22-31
2 Kronieken 6:32-42
2 Kronieken 7:1-10
2 Kronieken 7:11-22
Spreuken 11:1-11
Spreuken 11:12-21
Spreuken 11:22-31

Als/dan-vragen
Gebed met reikwijdte
Liefdevuur
Antwoord
Goed of slecht
Positief of negatief
Geven

zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25

Psalm 83
2 Kronieken 8:1-11
2 Kronieken 8:12-18
2 Kronieken 9:1-12
2 Kronieken 9:13-31
1 Korintiërs 3:1-9a
1 Korintiërs 3:9b-23

Strijdlied
Versterking
Geregelde offers
Koninklijk bezoek
Alles goud wat er blinkt
Samenwerking
Bouwkunde

zo 26
ma 27
di 28

Psalm 62
1 Korintiërs 4:1-13
1 Korintiërs 4:14-21

Rustgevend
Oordeel niet
Geen woorden, maar daden
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BIJBELLEESROOSTER MAART
wo 1
do 2
vr 3
za 4

Matteüs 6:1-15
Matteüs 6:16-23
Matteüs 6:24-34
Matteüs 7:1-12

Niet voor de schijn
Vast goed
Prioriteitenlijst
Feedback

zo 5
ma 6
di 7
wo 8
do 9
vr 10
za 11

Psalm 91
Matteüs 7:13-23
Matteüs 7:24–8:1
Psalm 126
Spreuken 12:1-9
Spreuken 12:10-19
Spreuken 12:20-28

Don’t worry
Fundament
Indrukwekkend
Een droom wordt werkelijkheid
Omgaan met kritiek
Stille wijsheid
Verstandig of dwaas

zo 12
ma 13
di 14
wo 15
do 16
vr 17
za 18

Psalm 99
Zacharia 1:1-6
Zacharia 1:7-17
Zacharia 2:1-9
Zacharia 2:10-17
Zacharia 3:1-10
Zacharia 4:1-14

Koninklijke waardigheid
Nieuwe kansen
Stilte voor de storm
Ommuurde stad
Uitreisbevel
Schone kleren
Niet door eigen kracht

zo 19
ma 20
di 21
wo 22
do 23
vr 24
za 25

Zacharia 5:1-11
Zacharia 6:1-8
Zacharia 6:9-15
Zacharia 7:1-14
Zacharia 8:1-8
Zacharia 8:9-17
Zacharia 8:18-23

Wat in het vat zit
Paardenrace
Kroning
Treurig
Het komt goed
Hou vol!
Feest!

zo 26
ma 27
di 28
wo 29
do 30
vr 31

Johannes 6:1-15
Johannes 6:16-29
Johannes 6:30-40
Johannes 6:41-59
Johannes 6:60-71
Psalm 43

Brood nodig
Waterloop
Levend brood
Discussie
Harde woorden?
Hoop op God
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AFSCHEID
door domi Johannes de Roo
Het kost mij moeite dit woord neer te zetten :afscheid.
Ook bij vele gemeenteleden merk ik dit zelfde: we zijn net weer aan u
gewend, en dan vertrekt u.
U en uw vrouw komen toch wel weer terug.
Ik denk dat ook de voorgangers deze zelfde woorden hebben
gehoord, deze zelfde ervaringen hebben gehad.
En zeker, als je voor de tweede keer hier komt onder u, ja de wittebroods-weken van de eerste keer zijn wel voorbij.
Hier en daar zijn de strubbelingen, noodzakelijk ( je leert de ander en
jezelf kennen) en heel gewoon en heel normaal.
Overal waar mensen samen zijn, in een gezin, in een gemeente hoort
dat er gewoon bij. Wij rijpen in weer en in wind!.
Toch bij een tweede keer, je weet bij wie je moet zijn , bij wie je vaker
moet zijn. Er ontstaan banden met mensenkinderen.
De prediking is meer en meer gericht op de gemeente alhier.
En een afscheid is dan minder gemakkelijk.
Aan de andere kant, je kunt als ds. niet iedereen bereiken en
aanspreken. Hoe graag je ook zou willen.
Je zult in feite je-zelf moeten zijn. Moeten zijn wie en die je in een
lang leven geworden bent.
In de Nederlandse kerk te Benidorm werkt men met dezelfde
constructie als hier:
gepensioneerde predikanten uit Nederland, wel van een bepaalde
kleur en achtergrond.
-Hier op Bonaire komen predikanten uit alle kleuren van de Prot. Kerk
in Nederland…Maar goed, in Benidorm, op het plakbord in de hal van de kerk, kun
je lezen:
De predikanten komen hier voor enkele maanden. Je kunt het treffen
voor je gevoel, en dan is het jammer dat ze vertrekken.
Je kunt ook minder blij zijn met de predikant die er dan is…bedenk
dan maar dat het van korte duur is,
en dat hij of zij binnenkort weer vertrekt.
Dus: enige nuchterheid is in dezen op zijn plaats.
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Afscheid: ik denk dat het een goed besluit is geweest te stoppen met
75 jaar.
En terugziende op deze
twee periodes bij u, moet
ik het zeggen met David:
wie ben ik Here Here en
wat is mijn huis, dat Gij
mij tot hiertoe gebracht
hebt…..(2 Sam. 7: 14)
Bij mijn vrouw Ankie en
bij mij is grote
dankbaarheid voor het
geschenk dat wij ontvingen:
enkele maanden onder u Gods Woord te mogen verkondigen, onder
u en met u te wonen en te leven..
Heel hartelijke groet van ons beiden,
Domi Johannes de Roo

Domi de Roo
en Norma
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EVEN VOORSTELLEN: GERARD EN ALI VAN DER KLIS
Op 19 januari komen wij naar Bonaire en mogen we wonen in de
pastorie aan de Kaminda Essequibo. Als uw domi voor de komende
maanden. Op zondag 22 januari, als ik mag voorgaan in de kerkdienst in
Playa/Kralendijk, zullen we kennis maken met elkaar. Maar nu alvast dit
“Even voorstellen” in het kerkblad!
Wij komen niet voor het eerst op Bonaire, sterker: ik ben ooit al eens
voorgegaan in een kerkdienst in Kralendijk. Dat was in de jaren dat we
op Curaçao woonden, van 1979 tot 1983, Gerard als predikant bij de
Koninklijke marine, Ali als onderwijzeres op de Dividivi Lomschool. We
zijn toen een paar keer met onze drie (toen nog kleine) dochters met
vakantie naar Bonaire geweest en ik heb in die tijd, ik meen in 1981, een
keer in Kralendijk gepreekt. Ook later zijn we verschillende keren op
Bonaire geweest. We voelen ons al met al niet vreemd op de eilanden
en ook niet op Bonaire!
We zijn allebei van al wat oudere datum: Ali is van 1945 en Gerard van
1946. Gepensioneerd dus. We kijken allebei terug op een boeiende
loopbaan.
Gerard is als domineeszoon opgegroeid in het Zeeuwse Zierikzee, Ali
als bakkersdochter in radiostad Hilversum.
Ali heeft een loopbaan gehad in het onderwijs, vooral in het speciaal
onderwijs. Op Curaçao heeft ze met veel plezier voor de klas gestaan op
de Lomschool. Later heeft ze zich gespecialiseerd in het begeleiden van
autistische kinderen en uiteindelijk gaf ze leiding aan een
onderwijsorganisatie voor die begeleiding.
Gerard begon zijn domineesloopbaan in 1971 in Wormerveer, in de
Zaanstreek. Maar omdat ik van jongs af niet alleen dominee wilde
worden, maar eigenlijk ook zeeman, ben ik in 1977 predikant bij de
marine geworden. Daar ben ik ruim 25 jaar gebleven. In dat kader dus
ook een plaatsing op Curaçao. Veel gevaren op marineschepen. Met
mariniers op oefening geweest. Communicatietrainingen geleid.
Tenslotte als hoofdkrijgsmachtpredikant leiding gegeven aan de
Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Uit die jaren
kennen domi Johannes de Roo, Ben Hengeveld en wij elkaar. Het zijn
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heel boeiende jaren geweest, waarbij we vooral met veel plezier terug
kijken op onze Caraïbische jaren.
Na die ‘marinejaren’ zijn we van 2005 tot 2012 naar Zeeland gegaan, Ali
weer in het autisten-onderwijs, ik als ‘dorpsdominee’ van twee kleine
dorpjes in Zeeland. Sinds die tijd leven we als gelukkige pensionado’s en
proberen we onze tijd aangenaam én nuttig te besteden. We zitten
allebei in besturen van het Christelijke dorp Nes Ammim in Israël. Daar
zijn we in 2015 een half jaar geweest.
Inmiddels hebben onze 3 dochters hun eigen gezinnen en kinderen. We
zijn trotse grootouders van acht kleinkinderen.
Ons ‘heimwee’ naar de eilanden blijft wat woelen in ons. Daarom
verheugen we ons er erg op om de komende drie maanden bij u op
Bonaire te wonen en mee te doen in de kerken van Kralendijk en
Rincon.
We leren elkaar vast wel nader kennen … Tot dan! Te awero!
Gerard en Ali van der Klis
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VAN DE KERKENRAADSTAFEL
Terugkijken:
De diensten van de afgelopen 7 weken –geleid door ds. Johannes de
Roo- waren goed bezocht. Er waren diverse speciale diensten in
genoemde periode:
-

Adventsdiensten;
Doopdienst van Aaleah;
Huwelijksinzegeningsdienst van Adeline en Buli;
Kerstnachtdienst;
Kerstdagdienst;
Oudjaarsdienst;
Nieuwjaarsdienst.

Ds. de Roo heeft het pastoraal werk voortgezet en bezocht op frequente
tijden leden en vrienden van onze gemeente; de Kerkenraad is ds. de
Roo hiervoor zeer dankbaar.
Ds. Gerwin Timmer heeft de Derde Adventsdienst op 11-12-2016 geleid:
de kerkenraad is ds.
Timmer zeer dankbaar
hiervoor.
Vermeldenswaardig is
ook de eredienst op 2711-2016, de Eerste
Adventsdienst
gedurende hetwelk de
VPGB haar actie
Voedselinzameling tbv de
Minderbedeelde op
Bonaire afsloot en het
ingezamelde voedsel
overdroeg aan de vertegenwoordigers van de Stichting Voedselbank
Bonaire.
Aan allen die bijgedragen hebben aan deze actie: onze welgemeende
dank.
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Heden, 15-01-2017, de verschijningsdatum van dit kerkblad, zal ds.
Johannes de Roo en echtgenoot afscheid nemen van onze gemeente.
Hun periode van vier maanden zit erop en zij gaan terug naar
Nederland, naar famillie, vrienden en bekenden, naar hun eigen thuis.
De Kerkenraad van de VPGB wenst echtpaar de Roo de beste wensen
toe; heel hartelijk bedankt voor het openstaan en bereid zijn om ten
dienste van de Here onze VPGB in de afgelopen 4 maanden tot dienst te
zijn geweest. Hier en daar zijn er –zoals U dat noemt- strubbelingen
geweest, echter, overal waar mensen samen zijn en samen moeten
werken, op school, in een club, in een gezin, in een groep, in een
gemeente, hoort dat er gewoon bij. We leren onszelf en de ander
kennen en proberen een middenweg te vinden, passen ons aan elkaar
en nieuwe situaties aan om verder vooruit te kunnen gaan; dit is een
dagelijkse normale gang van zaken waar je ook ter wereld bent in e.o.a.
groepsverband. De Kerkenraad hoopt desondanks dat domi de Roo en
Ankie het naar hun zin gehad hebben alhier bij ons op Bonaire
gedurende de afgelopen vier maanden. Het gaat U goed ds. de Roo en
Ankie en tot ziens!
Vooruitkijken:
Donderdag, 19-01-2017, komt onze predikant voor de komende drie
maanden aan op Bonaire: ds. Gerard van der Klis en echtgenote. Ds.
van der Klis zal bij ons blijven t/m 19-04-2017. In dit kerkblad stelt ds.
van der Klis zich aan U voor en volgende week zult U kennis met hem
en zijn echtgenote maken. Wij wensen ds. van der Klis een fijne tijd bij
en met onze gemeente hier op Bonaire.
Het is een genoegen voor de Kerkenraad om U ervan op de hoogte te
stellen dat onze predikantsfunctie t/m eind februari 2018 gewaarborgd is.
Dit is tevens een waarborging van de continuiteit van onze diensten voor
dit nieuwe jaar t/m eind februari 2018.

Vrijwilligers gevraagd:
Iedereen heeft wel een talent, en alle talenten kunnen gebruikt worden
t.g.v. onze VPGB. Graag contact leggen met een van de
kerkenraadsleden, indien je je wilt opgeven om de kerkenraad bij te
staan met kindernevendiensten, zaterdagjeugdclub, schoonmaken
13

kerktuin, schoonmaak kerkgebouw, verzorgen kerkgebouw Kralendijk
voor de zondagse eredienst, schoonmaken kerkhoven, koffietafel, etc.
etc…
“Last but not least”: de kerkenraad heeft nieuwe kerkenraadsleden
nodig; indien U belangstelling heeft en meer informatie wenst; stuur dan
een e-mail naar Desiree Coffie (preses), daisycoffie@hotmail.com .
Graag in het vakje onderwerp aangeven: “kerkenraadslid”.

Organisatie en Beheer:
De Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) blijven teruggelopen. Dit baart grote
zorgen. Willen wij als gemeente “zelfstandig” kunnen fungeren, dan
moeten we ook als gemeente bewust zijn dat we samen de
verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen van zowel de lusten als de
lasten. Dit zelfstandig functioneren is helemaal afhankelijk van de Vaste
Vrijwillige Bijdragen die door de gemeenteleden en Vrienden van onze
gemeente aan de VPGB afgedragen wordt. Graag wijzen wij een ieder
erop dat de vaste vrijwillige kerkelijke bijdrage volledig aftrekbaar is voor
de belasting.

Pastoraat:
Indien U graag bezoek wilt hebben van de predikant verzoeken wij U
contact te leggen met ds. Gerard van der Klis (predikantshuis: 717 6413)
of een der kerkenraadsleden om dit door te geven.

Jeugd:
Op de 1ste en 3de zaterdag van de maand is er van 16.00 tot 18.00 uur
jeugdbijeenkomst in het jeugdgebouw te Kralendijk.
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Bedankjes:
De Kerkenraad bedankt hierbij een ieder die een gift, geste, donatie, in
welke vorm dan ook, in de afgelopen maanden aan de VPGB
geschonken heeft. De Kerkenraad is U zeer erkentelijk voor uw
goedhartigheid.

Autovervoer:
Vanaf heden graag ophalen voor de kerkdienst:……..
Contactpersoon Glenda Pourier, (email: glendapourier@hotmail.com)

Collectes:
Alle collectes, mits anders vooraf aan de dienst gemeld, van de
maanden Januari, Februari, Maart en April 2017 zijn bestemd voor
“Kerkvoogdij beide Kerken”.

Kèrk’i Playa 170 jaar!
9 Maart 2017 wordt onze Kerk’i Playa 170 jaar.
In dit kader zal er op 12 maart 2017 een mooie, gezamenlijke, speciale
eredienst worden gehouden in onze Kèrk’i Playa. Wilt U deze datum
alvast reserveren in Uw agenda?
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AFSCHEID: IT’S WELL WITH MY SOUL
door Anki Ellen
When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows
roll; Whatever my lot, thou hast taught me to say. It’s wel, it’s well with my
soul.
Si riu fuerte lastra mi pas bai kuné, Si ola di pena rank’é. Mi ta konformámi ku
Boboluntat, I mi alma ta bon, O Se’nor (KdF 186).
Op ons koor leerde ik bovenstaand lied kennen. De tekst en de muziek
raakten me. Wat ook je lot is in het leven, je kunt toch leren zeggen en zingen
‘It’s well with my soul.’ Hoe vreemd is dat?
Degene die dit lied gedicht heeft, de heer Horatio Spafford, heeft dat blijkbaar
ervaren. Evenals Job verloor hij veel in zijn leven. Een zoon stierf, al zijn
bezittingen verloor hij in de Grote Chicago brand (1871). Hij plande daarna
een reis naar Groot Brittannië, zijn vrouw en vier dochters reisden vooruit.
Hun boot werd overvaren, zijn vier dochters verdronken. Er wordt gezegd dat
toen Spafford zo snel mogelijk zijn vrouw achterna reisde, hij in de buurt van
de schipbreuk dit lied schreef.*
Waarom dit stukje bij een afscheid? Is het niet te somber? Neen.
Ik ben blij dat dat ik bij het koor heb mogen zingen en optreden (ook al is
mijn stem niet altijd toonvast!) én dit lied heb leren zingen. Het is een lied dat
zoveel weergeeft: moed, kracht, vertrouwen, hoop, vrede, Licht. Blijven
geloven dat het leven ooit weer geleefd kan worden.
Ik ben dankbaar dat we dit ook vaak bemerkt hebben bij mensen die we
bezochten. Vrede met het leven, ook al is of was het leven moeilijk. Proberen
lichtpuntjes te blijven zien. Dankbaarheid te blijven voelen.
Dat dat niet zomaar lukt, dat weten u en ik. We lopen allemaal butsen en
deuken op. Soms kleine, soms grote. Het is moeilijk en vaak een kwestie van
lange adem om van de grote deuken te herstellen.
Ik kan het gemakkelijk uitjuichen: ‘It’s well with my soul.’ Zo voelt het voor mij
nu. Het lied geeft mij een licht hart. Ik hoop dat ik ook in moeilijker tijden de
moed, de kracht, het vertrouwen, de hoop, de vrede en het Licht kan blijven
zoeken en ervaren.
It’s is well with my soul. Ik wens het ons van ganser harte toe.
*Overgenomen van C.M. Hawn
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UPDATE RENOVATIE KERKI RINCON
door Jan-Pieter van der Hoek
Het is 9 januari 2017. Langzamerhand ontwaken de aannemers uit hun
“winterslaap”. Zo ook de aannemer die bezig is met de renovatie van ons
kerki Rincon.
Voor de Bouwvakvakantie (op Bonaire in December) is de elektra er nog
ingezet, zijn er nog extra balken gemonteerd in de kap (voor onder
andere de montage van de plafondfans en de verlichting), het torentje
staat op z’n plek, de windhaan staat met zijn snavel in de wind te draaien
en de nieuwe betonnen goot is geheel ontkist. Binnenkort zal het
hoogste punt gevierd worden.
De komende tijd wordt er verder
gewerkt aan de afwerking van het
dak. De balkjes die de zinken
dakplaten moeten dragen zitten al
op hun plek. De goot zal
waterdicht gemaakt worden en de
wandjes van het torentje zullen
ook hun plaats krijgen nadat de
klok in het torentje is geplaatst.
Het ronde gat in de westgevel zal
met een vast houten shutterraam
gevuld worden.
De binnenzijde krijgt geen plafond
meer waardoor de constructie in
het zicht blijft en de ruimte ruimer
beleefd wordt (a-la kerki Playa).
De ronde opening met het ronde
shutterraam zal dan ook beter uit
de verf komen. Voorts zal
hierdoor (inclusief de 3 plafond fans) de ruimte koeler aanvoelen dan
voorheen.
Er is bij de aannemer een offerte gevraagd voor het schilderwerk. Deze
zullen we binnenkort ontvangen. Voorts een offerte aangevraagd voor
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het oplappen van de consistoriekamer. Ook deze zal één dezer dagen
binnenkomen.
Zoals bij de meeste bouwprojecten op Bonaire is het erg moeilijk een
opleveringsdatum vast te stellen. Vooral bij renovaties/restauraties.
Tijdens de bouw komen er zaken naar boven die vooraf niet te zien
waren. Deze zorgen meestal voor langere bouwtijden en kost het vooral
geld. Met een slag om de arm is eind februari begin maart een prognose
dat fase 1 (kerkgebouw) gereed kan zijn.

Via deze weg vragen u wederom ons (financieel) te steunen voor dit
project. Stort uw vrijwillige bijdrage op de bankrekening van de VPGB
t.n.v. renovatie Kerki Rincon. De bankinfo vindt u op de laatste pagina
van deze kerkbode. Uw hulp zal zeer gewaardeerd worden.
Jan-Pieter van der Hoek
secretaris Stichting Beheer & Onderhoud Protestantse Kerk Rincon
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WELKOM THUIS!
Onze gemeentelid, Anchi WongLoi-Sing, is na een verblijf van
bijna vier maanden wederom bij
ons op Bonaire.

Zij geniet met volle teugen van
haar “dushi en warm Bonaire”
en het is haar zeer gegund ook.
Fijn dat je weer bij ons bent
Anchi!
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BEZOEK KAMERLEDEN AAN KERKDIENST
Op zondag 8 januari bezocht een aantal leden van de Eerste en Tweede
Kamer de kerkdienst in Playa. Een delegatie van Kamerleden bezocht
Bonaire voor een werkbezoek.
De volgende leden maakten
van de gelegenheid gebruik
om op zondag onze
kerkdienst bij te wonen:
Peter Ester, lid Eerste Kamer
(ChristenUnie)
Sophie van Bijsterveld, lid
Eerste Kamer (CDA)
Ruard Ganzevoort, lid Eerste
Kamer (GroenLinks)
Andre Bosman, lid Tweede Kamer (VVD)
Jeroen Recourt, lid Tweede Kamer (PvdA)

Peter Esther op Twitter:
“Mooie dienst in prachtige kerk Protestantse Kerk bijgewoond hier
op Bonaire. Ds. de Roo over Lucas 2:40-45”
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DE NACHTMERRIE VAN IEDERE MOEDER…
door Daisy Coffee
Dan gaat je telefoon, en je pakt op, en je hoort: “Kom nu meteen naar het
ziekenhuis want Ian is ziek!”
Je hele wereld stort ineen ter plekke en het is net alsof je zweeft, niet meer
bestaat, of in ieder geval op dat moment staat alles gewoon stil om je heen.
Dan gaat er razendsnel van alles door je hoofd, meestal de meest ergste
dingen, en blijkbaar zijn het al die negatieve gedachten die je opeens weer
wakkerschudden, je de kracht en moed geeft, om jezelf als het ware “op te
rapen” en als de bliksem naar het ziekenhuis te gaan.
Hetgeen zich van het moment van aankomst in het ziekenhuis tot en met het
opstijgen in de ambulanceflight van de luchthaven op Bonaire, richting
Colombia met spoed: bespaar ik jullie. Ik kan wel aangeven: dat gevoel van
onmacht, van boosheid, van verdriet, en alle onbeantwoordde vragen die in je
hoofd aan het tollen zijn: ik wens ze niemand toe.
We zijn nu een maand verder en ik ben God dankbaar dat ik jullie kan
mededelen dat Ian aan het herstellen is, boven verwachtingen, van hetgeen
hem overkomen is. Helaas kan tot op heden de oorzaak van het gebeurde
niet gevonden noch aangetoond worden, waardoor we dus ook geen
diagnose hebben kunnen krijgen voor de “boosdoener”. De consequenties
waren enorm, en er is alles op alles gedaan hier in Medellin door het medisch
team en de therapeuten, om ze volledig weg te werken; dit is hun bijna
helemaal gelukt. Reden waarvoor we God intens dankbaar zijn.
Gedurende ons verblijf
alhier te Medellin hebben
diverse mensen met ons
van dag tot dag meegeleefd,
naaste familie zelfs van uur
tot uur. Wij zijn jullie
allemaal bijzonder dankbaar
voor alle betrokkenheid,
meeleven en alle gebeden
die er gebeden zijn en nog
steeds gebeden worden
voor Ian’s herstel.
Tot spoedig ziens!
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BEVESTIGING EN INZEGENING HUWELIJK
door domi Johannes de Roo
Op 20 dec. 2016 was er een verblijdend en blij gebeuren in de prot. kerk
te Kralendijk.
Bevestiging en inzegening van het huwelijk van
SIGNALDO RAPHAELA EN ADELINE RAPHAELA-THOMAS.
We laten hier volgen het gebruikte formulier zoals de Kerkorde van de
Prot.Kerk in Nederland dit geeft. Mensenkinderen die deze weg al
gegaan zijn, kunnen het samen nog eens doorlezen, en nog eens en
wellicht weer opnieuw beginnen en doorgaan.
Zij die deze weg nog willen gaan, kunnen precies hetzelfde doen: wil je
zo samen op weg gaan.
Zodat het heten mag: zo gingen die beiden tezamen.
Graag willen mijn vrouw en ik Signaldo en Adeline nog zeggen, hoezeer
wij de kontakten gewaardeerd hebben: in de pastorie en bij hen
thuis..Fijn!
Formulier: “Metgezel in liefde en trouw”.
Vandaag ontmoeten jullie elkaar niet voor het eerst, integendeel, al
zoveel jaar geleden hebben jullie elkaar gezien en gaandeweg werden
jullie elkaars metgezel, in liefde en trouw.
Zo gingen jullie tezamen en legden een weg af, gevoed, zo hebben jullie
ervaren, door de trouw en goedheid van de Here God, getroost en
gescherpt door Gods Geest, samengebonden door goddelijke liefde.
Vandaag willen jullie luid en duidelijk uitspreken hoezeer jullie elkaar
als een gave ervaren, een geschenk uit de hemel.
In alle openheid willen jullie hier elkaars naam noemen als dé metgezel
voor de tijd die komt, om je van God gegeven weg te vervolgen,
om samen geloof, hoop en liefde te delen en uit te stralen.
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Vragen:
S.
Aanvaard je A. uit Gods hand als metgezel je geschonken voor nu en de
tijd die komt en wil je haar met heel je leven liefhebben en trouw zijn in
vreugde en verdriet, gedragen door Gods liefde?
Wat is daarop je antwoord?
Antwoord: Ja
A.
Aanvaard je S. uit Gods
hand als metgezel je
geschonken voor nu en
de tijd die komt en wil je
hem met heel je leven
liefhebben en trouw zijn
in vreugde en verdriet,
gedragen door Gods
liefde?
Wat is daarop je
antwoord?
Antwoord: Ja
S. en A.
Wilt u zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar
En voor hen die aan u zijn toevertrouwd?
Antwoord: Ja, dat willen wij.
Uit Sion, aan de Heer gewijd,
Zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is’t die u bij name riep.
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STILLE TIJD
door domi Johannes de Roo
Twee maal in mijn leven vallen deze woorden, en blijven daar liggen.
--Bij mijn huisarts in de eerste gemeente. Hij luistert, beklopt etc…
Zegt: zo te zien doe je veel aan sport… doe je ook aan stille tijd?
Ik zal hem ietwat bevreemd hebben aangekeken. Bij wie ben ik hier…
--Bij ziekenbezoek in het ziekenhuis, jaren later
Ze vertelt me: ik was de stille tijd in mijn leven kwijt… de Here heeft mij
dit ziekbed geschonken..
Hij haalde mij uit mijn gewone leven, en gaf mij de stille tijd terug en zei
tegen me:
Laten we de stille omgang maar weer eens beginnen, hier in het
ziekenuis…
Hier keek ik niet bevreemd op, maar dankbaar. Hier was ik bij een mens
zoals ik-zelf.
Ik meende hier iets te horen van Hebr. 12 en we hebben dat gedeelte
samen gelezen.
God die ons tuchtigt (opvoedt), naar Zich terugtrekt. En alle opvoeding
schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde maar smart te brengen. Doch
later brengt zij hun die er door geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die
bestaat in geweten gerechtigheid.
Wij werden samen wonderlijk vertroost, door de wonderlijke wegen
Gods, die Zijn kinderen Stille Tijd schenkt.
--Stille tijd: dat je iedere dag een moment in de binnenkamer vertoeft.
Eene stukje uit de bijbel leest, zachtjes voor jezelf lees…overdenkt…je
handen vouwt..alles uit handen laat vallen en overgeeft in Hoger Hand.
Je merkt wel dat het de ene dag beter gaat dan de andere. Soms is het
niet mogelijk stil te worden in je-zelf, je wordt voortdurend afgeleid door
allerlei andere gedachten, stemmingen…
Soms verdwijnt de stille tijd uit je leven……
Altijd maar weer terug, hoe dan ook, en waar dan ook.
Gods verborgen omgang vinden
Zielen waar zijn vrees in woont
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DE BESTE WENSEN D’ENELY!
Een paar weken terug is D’enely verhuisd van Bonaire naar Nederland.
Nee, niet alleen: gelukkig niet! Oma heeft Deetje vergezeld en blijft ook
nog een tijdje bij hun voordat zij terugkomt. Tegen de tijd dat Oma
terugkomt zal Deetje al helemaal gewend zijn aan haar nieuwe
omgeving.
Deetje woont nu fijn bij haar mama in een nieuw huis en zit per 9 januari
op een nieuwe school alwaar ze zeker weten snel hele leuke
vriendinnetjes zal hebben. Deetje gaf aan het heel leuk te vinden in
Nederland, echter; “Ta hasi hooopi frieu!” 
Groetjes van D’enely voor allen op Bonaire, en tot spoedig ziens!
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OPEN KERK
door Anki Ellen
Zoals in het vorige kerkblad vermeld is onze kerk op donderdagen,
zolang er cruiseschepen aan de kade liggen, van 10.00-12.00 open.
De bedoeling er van is een rustige plek te bieden te midden van al
het gewoel en drukte van de dag. Meditatie, bezinning, gesprek het is
allemaal mogelijk.
Een inmiddels vast clubje vrijwilligers werkt hier aan mee.
Het aantal bezoekers varieert erg. De laatste keer waren er 8
bezoekers, een paar weken eerder 80.
Daar ik dit prachtige eiland binnenkort ga verlaten, is het organiseren
van de open kerk overgenomen door Barbara Schrier.
Met veel plezier heb ik hieraan meegewerkt, prettige gesprekken
gevoerd met de bezoekers, maar ook met de andere vrijwilligers.
Ik hoop dat de open kerk nog breder gedragen gaat worden zodat de
kerk echt een open kerk kan worden op meerdere uren cq dagen per
week.
Hartelijke groet,
Ankie Ellen
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DE TOEKOMST VAN ONZE KERK: DE KINDEREN EN JONGEREN VAN
ONZE VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE BONAIRE
door Roosje Van der Hoek
In bijgevoegde foto’s krijgt u een impressie van de ervaringen van onze
jeugd van de VPGB gedurende de afgelopen kerstperiode.
Wij zijn zeer verheugd om onze kinderen en jongeren zo actief in
onze gemeente te zien. Daar zijn wij erg trots op.
De laatste tijd ervaren wij als leiders van de jeugdclub, nevendiensten en
het koor Sound of Praise, kinderen en jongeren die meer betrokken zijn
bij de activiteiten in en rondom de kerk. Jongeren die zich absoluut niet
schamen om gezien te worden bij de kerk. Jongeren die het heel
normaal en belangrijk vinden om een relatie te hebben met God. In de
tijd waarin we leven is dit uiterst positief!
Daarom willen wij als leiders de kinderen en jongeren blijven stimuleren
het woord van God belangrijk te vinden op manieren die hen aanspreekt.
Dit willen wij doen door onder andere de kinderen en jongeren een
actievere rol toe te vertrouwen bij het voorbereiden van speciale
diensten en bij het organiseren van activiteiten waar ons geloof verder
ontwikkeld wordt. Gedurende deze activiteiten en bijeenkomsten van de
jeugd, zal het woord van God altijd centraal staan.
De kinderen en jongeren van onze Verenigde Protestantse Gemeente
Bonaire, zijn de toekomst van onze kerk! Laten we ze samen helpen op
het goede weg. Samen zijn wij de gemeente van Christus.
Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van
afwijken wanneer het oud geworden is.
-- Spreuken 22:6
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De kinderen en jongeren
maken tijdens zaterdagclub
bijeenkomst versieringen voor
de kerstboom van de kerk.

Tante Karin geeft
instructies voor DIY
Lampionnetjes

De versierde kerstboom
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De trotse kinderen en jongeren die de versieringen hebben gemaakt en
die de kerstboom zelf hebben opgetogen

Sound of
Praise
zingt bij
Fundashon
Mariadal
tijdens
kerstdiner
van de
ouderen
van Kas di
Kuido
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Links:
Chanelle leest
een
kerstgedicht in
Papiamentu
voor
Rechts:
Neetje en
Elohim lezen de
schriftlezing
tijdens de
kerstshow

Shaina en Jaedan zingen ‘That is Christmas to me’
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Silvano zingt samen met Sound of Praise ‘Ik ben nooit alleen’

Links:
Kerstdialoog
door Evanthe
en Jurgen

Rechts:
Shaina leest
een
kerstgedicht in
het
Nederlands
voor
31

Tante
Sapphira
Coffie
wordt
door de
gemeente
gekozen
tot
gemeente
-lid van
het jaar
2016!

De
kinderen en
jongeren
na de
kerstnachtdienst
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EIGENDOM VAN JEZUS CHRISTUS (LUKAS 15)
door domi Johannes De Roo
Mijn enige troost in leven en in sterven is dat ik niet aan me zelf toebehoor
maar aan mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus.
En wat een diepe vrede en vreugde, als je deze enige troost in je leven
gevonden hebt.
Dat je stil voor je uit zegt, als maar door, de liefelijke woorden: ik ben niet
meer mijn eigen eigendom, niet meer mijn eigen heer en meester, ik heb
mezelf verloren aan een Ander.
Je was als dat schaap dat verloren ging. Je dwaalde als eigen heer en
meester ver van de kudde af, ver van de andere schapen, ver van de
herder. Je was er eerst bij hoor, je was veilig en wel te kooi, maar je zag
de schapen steeds kleiner worden, je zag de gestalte van de herder
steeds kleiner worden en je was als een schaapje geheel alleen.
En je dwaalde zo alleen en zo verlaten, o je eigen heer en meester hoor,
maar in feite dienstknecht der zonde, slaaf van de bittere dood en de
eeuwige verlorenheid.
Je dwaalde rond in die ontzettende ruimte, in die grote eenzaamheid, je
liep maar rond, je zocht paden, droge paden, maar het was alom water,
natte gronden, en je zakte weg, je zonk steeds dieper weg en je had geen
vaste grond meer onder de voeten, slechts bodemloos slijk, waar je niet
kon staan.
En ..daar kwam de herder, de getrouwe zaligmaker Jezus Christus, en Hij
zocht je. Ja, alle schapen had Hij verlaten, onder die miljoenen had Hij
alleen jou op het oog, en Hij vond je.
Je had geen kracht meer, geen lust meer, Hij vond jou en Hij tilde jou op
zijn schouders, en Hij ging de weg terug, en Hij bracht jou te kooi.
En er was blijdschap in de hemel en bij de Vader, omdat Hij jou had
gevonden en Hij jou had thuisgebracht.
En jij deelde in die vreugde, o je was verloren, doch gevonden, je was
dood en weer levend geworden.
O je kon zingen :niet van me zelf maar van mijn getrouwe zaligmaker
Jezus Christus.
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Je was als dat geldstuk, die afviel van de muts van een vrouw.
Ze had er tien op haar muts, kostbaar in haar ogen, en hoe of wat,
je viel er af en je kwam te liggen op de stenen vloer, in een duister huisje.
Je had het zo koud, en kil lag je daar, en je kon niet pspringen tot op de
muts van die vrouw.
Je had geen voeten meer, geen handen meer, geen gevoel meer, het
was met jou een volkomen afgesneden zaak.
Doch, daar werd je opgenomen, je werd gevonden, je werd niet aan jezelf
overgelaten, nee opgetild en vol vreugde getoond aan de buurvrouwen en
de vriendinnen.
En, o, er was vreugde, hemelvreugde, dat jij gevonden was, dat Hij jou
had teruggehaald en thuis gebracht.
En, jij deelde in die vreugde en in die hemelse heerlijkheid, jij verloren
doch gevonden, jij dood doch levend geworden.
O je kon zingen: niet van me zelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker
Jezus Christus.
Je was als de jongste zoon. Je ging op eigen benen staan, je werd je
eigen heer en meester, je leefde niet meer bij je vader, bij je broer, bij de
knechten en meiden van je vader, nee je ging naar het buitenland.
En jij je eigen heer en meester, je ging bankroet, en je drong je op aan
een vreemde heer, en je werd slaaf.
En je kwam tot inkeer, o niet je eigen werk, o niet van mezelf en aan
mezelf overgelaten, nee eigendom van een Ander.
En je ging terug naar je vader, zonder pretenties, want je had alles
verspeeld, je was niet meer waard zijn zoon te heten en je gaf je op leven
en dood over aan je vader.
En jouw vader ontving jou met open armen, met de kus der genade,
en je kreeg het kleed van de zoon en de tafel stond voor je gereed en het
kalf werd voor je geslacht, en de mannen klapten in de handen en de
vrouwen dansten om jou heen…
Jij: verloren doch gevonden, dood doch levend geworden.
O je kon zingen: niet van mezelf, maar van getrouwe zaligmaker Jezus
Christus.
En zing dan maar fleurig mee, eigendomskind:
Ps.16 o Here, mijn erfdeel en mijn beker,
Gij-zelf bestendigt wat het lot mij toewees;
de meetsnoeren vielen in lieflijke dreven;
ja mijn erfdeel bekoort mij…..
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JEZUS DOET EEN WONDER IN KANA - JOHANNES 2:1-12
Jezus is op een bruiloft in Kana
1 Twee dagen later was er een bruiloft in Kana, een plaats in Galilea. De
moeder van Jezus was op het feest, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen
waren uitgenodigd. 3 Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus:
‘Ze hebben geen wijn meer!’ 4 Jezus zei tegen haar: ‘Bemoei u niet met
wat ik moet doen. Het juiste moment voor mij is nog niet gekomen.’ 5
Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: ‘Doe
precies wat hij zegt.’
Jezus maakt van water wijn
6 Er stonden daar zes stenen waterbakken. In elke bak kon ongeveer
100 liter water. Met dat water konden mensen zich wassen volgens de
regels van de Joodse godsdienst. 7 Jezus zei tegen de dienaren: ‘Vul
die bakken met water.’ De dienaren vulden de bakken tot de rand.
8 Toen zei Jezus: ‘Haal er nu wat uit en breng dat naar de leider van het
feest.’ De dienaren deden wat Jezus zei. 9 De leider van het feest
proefde van het water. Het was wijn geworden! De dienaren die het
water gebracht hadden, wisten waar het vandaan kwam. Maar de leider
van het feest wist dat niet. Hij riep de bruidegom 10 en zei: ‘Iedereen
geeft zijn gasten eerst de beste wijn. De minder goede wijn geeft hij
daarna, als de gasten al dronken zijn. Maar jij hebt de beste wijn voor
het laatst bewaard!’
11 Dit wonder in Kana, in Galilea, was het eerste wonder dat Jezus
deed. Zo liet hij zijn hemelse macht zien. En zijn leerlingen geloofden in
hem.
12 Daarna ging Jezus naar de stad Kafarnaüm, samen met zijn moeder,
zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen.
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KINDERVERHAAL: DE WIJN VAN KANA
Het is feest in Kana: een bruiloft.
Een man en een vrouw gaan trouwen, en iedereen is uitgenodigd.
Een prachtig feest.
Met goeie muzikanten!
Jezus is er ook.
Hij mag mee met zijn moeder Maria.
De mensen drinken wijn en hebben plezier.
Ze dansen op de muziek.
Maar dan wordt het ineens stil.
Wat is er aan de hand?
De wijn is op!
En het feest is nog in volle gang!
Iedereen moppert en mort.
Sommige mensen krijgen ruzie.
De muzikanten spelen vals.
De bruid en de bruidegom weten niet wat ze doen moeten.
Ze vragen Maria om hulp.
Maria zegt: "luister maar naar mijn zoon Jezus.
Die brengt vrede."
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Jezus zegt: "doe maar water in de lege wijnflessen.
Gewoon water.
En dan schenk je dat aan de gasten."
De bruid en de bruidegom doen wat Jezus zegt.
Ze doen water in de lege wijnflessen en schenken dat in de glazen van
de gasten.
De gasten drinken ervan.
"Deze wijn is duizend keer beter dan de allerbeste wijn die ik ooit gehad
heb!" roept er een.
En meteen is het over met de ruzie.
Niemand moppert meer.
De muzikanten spelen nieuwe muziek en iedereen danst van vreugde.
De bruid en de bruidegom vragen aan Maria hoe Jezus dat nou deed
met dat water.
"Waar Jezus komt, wordt alles anders," zegt Maria.
"Water wordt wijn. Oorlog wordt vrede. Donker wordt licht."
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VOOR DE KINDEREN: PUZZEL
Hoeveel keer zie je de naam JEZUS?

(antwoord komt in de volgende kerkbode)
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COLOFON
Eindredactie
Désirée Coffie daisycoffie@hotmail.com
Marga Buys marga.buys@gmail.com
Druk
Multi-Post Antilles N.V.
Kaya Industria 2
Bonaire, Caribisch Nederland
Oplage
75 exemplaren
Verspreiding
Digitaal via e-mail en in drukvorm onder
gemeenteleden, gasten en vrienden van de
kerk
Verschijningsdata 2017
nr. verschijning

kopij uiterlijk

24

15 januari 2017

10 januari 2017

25

2 april 2017

28 maart 2017

26

2 juli 2017

27 juni 2017

27

1 oktober 2017

26 september 2017

28

3 december 2017

28 november 2017

Bankgegevens VPGB
Maduro & Curiel’s Bank Bonaire
Kaya L.D. Gerharts 1
Bonaire, Caribisch Nederland
SWIFT code: MCBKBQBN
Kerkvoogdij
rekeningnummer 58.100.305
tnv Kerkenraad Verenigde Protestantse
Gemeente
Jeugdwerk
rekeningnummer 115.282.504
tnv Protestantse Gemeente Bonaire
Jeugdwerk
Diaconie
rekeningnumer 115.224.304
tnv Kerkenraad Protestantse Gemeente
Diaconie
Begraafplaats
rekeningnumer 115.402.504
tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats
Restauratie kerk
rekeningnumer 115.402.602
tnv Restauratie Protestantse Kerk

Voor specifieke donaties graag even contact
opnemen met Sapphira Coffie, quaestor,
sapphiracoffie@hotmail.com
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