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CONTACTGEGEVENS VPGB 
 
KERKGEBOUWEN 
 
Rincon Kaya C.D. Crestian  eredienst zondag 8.00 uur  

(9.00 uur gezamenlijke dienst) 
Kralendijk Plasa Wilhelmina   eredienst zondag 10.00 uur 
 
WEBSITE  WWW.PROTESTANTSEGEMEENTEBONAIRE.COM 
 
PREDIKANT  ds. Gerard van der Klis Kaminda Essequibo 16 tel 7176413 
 
KERKENRAADSLEDEN 
 
Désirée Coffie (praeses, ouderling)  Kaya Dialma 19   tel 7003316 
daisycoffie@hotmail.com  
 
Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling)  Kaya Korona 91   tel +599-9-5273292 
marytjin@gmail.com  
 
Sapphira Coffie (quaestor, ouderling) Kaya Den Bosch 4   tel 7017994 
sapphiracoffie@hotmail.com  
 
Ifna Abreu-Thode (diaken)   Kaya Sirena 5    tel +599-9-5100513 
ifna1@hotmail.com  
 
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 
 
Barbara Schrier    Kaya Salsa 12   tel 7700443 
kees_barbara@live.nl 
 
Kees Schrier     Kaya Salsa 12   tel 7700444 
kees_barbara@live.nl 
 
Marga Buys     Jato Baco 100    tel 7810084 / 
marga.buys@gmail.com         +31631035865 (app) 
 
Gerrit van Kruistum    Nederland    tel +31 653499543 
gerrit@famvankruistum.nl 
 
GUIDO WIERSMA  Vertegenwoordiger VPGB in Europese deel van Nederland 
gkwiersma@gmail.com 
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EREDIENSTEN MAART APRIL MEI 2018 
 
 
zondag 4 maart   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 11 maart   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 18 maart   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 25 maart   09.00 Rincon   ds. Jaap Luinstra 
Palmzondag    Gezamenlijke dienst  
     
donderdag 29 maart  19.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
Witte Donderdag   Gezamenlijke dienst Viering Heilig Avondmaal  
 
vrijdag 30 maart   19.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
Goede Vrijdag   Gezamenlijke dienst  
 
zondag 1 april   10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
Paaszondag    Gezamenlijke dienst  
 
zondag 8 april   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 15 april   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 22 april   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
zondag 29 april   10.00 Kralendijk  ds. Jaap Luinstra 
     Gezamenlijke dienst  
 
zondag 6 mei   08.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
     10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
 
donderdag 10 mei   19.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis 
Hemelvaartsdag   Gezamenlijke dienst  
 
zondag 13 mei   09.00 Rincon   ds. G. van der Klis 
Moederdag    Gezamenlijke dienst  
 
zondag 20 mei   10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis  
Pinksteren    Gezamenlijke dienst   
 
zondag 27 mei   10.00 Kralendijk  ds. G. van der Klis  
Afscheid ds. vd Klis   Gezamenlijke dienst   
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ACTIVITEITENAGENDA MAART APRIL MEI 2018 
  
REGULIERE ACTIVITEITEN 
Elke maandagavond om 19.45 uur is er Kooroefening in de kerk te 
Kralendijk. 

 
KOPIJ VOLGENDE EDITIE KERKBODE 
Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 30) verschijnt op 
zondag 6 juni 2018. Kopij graag uiterlijk maandag 30 mei 2018 
aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) en Marga Buys 
(marga.buys@gmail.com). 
 

UITLEG BIJ HET BIJBELLEESROOSTER 2018 
 
Dit jaar (in kerkelijk spraakgebruik: een B-jaar) staat op zondag in de 
Kerk het evangelie volgens Marcus centraal. In de paastijd wordt het 
boek Genesis opgeslagen:  an het scheppingslie   an ‘In het  egin…’ 
tot en met de toren van Babel met Pinksteren. In juni beveelt het 
Oecumenisch Leesrooster de lezing van het boek Job aan. In de 
maanden juli en augustus leest de Kerk wereldwijd op alle continenten 
uit de brief aan de Efeziërs. Rond 22 september (Tisja Beav), de joodse 
treurdag om de verwoesting van de tempel in Jeruzalem, ligt het 
bijbelboek Klaagliederen open. In het najaar en in de adventstijd komt de 
Openbaring van Johannes aan de orde. 
 
Het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt 
jaarlijks samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te 
Deil en Enspijk. 
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BIJBELLEESROOSTER MAART 
 

Do 1 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid 
Vr 2 Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam 
Za 3 Jozua 1:1-9 Opvolgen 
Zo 4 Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd 
Ma 5 Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho 
Di 6 Jozua 2:15-24 De rode draad 
Wo 7 Jozua 3:1-17 Stilstaand water 
Do 8 Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen 
Vr 9 Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen 
Za 10 Jozua 5:2-12 Inhaalslag 
Zo 11 Psalm 6 Gebed om genade 
Ma 12 Jozua 5:13-6:14 Omlopen 
Di 13 Jozua 6:15-27 De muur valt 
Wo 14 Jozua 7:1-15 Wat ging er fout? 
Do 15 Jozua 7:16-26 Straf op de zonde 
Vr 16 Jozua 8:1-13a List 
Za 17 Jozua 8:13b-29 Overwinning 
Zo 18 Jozua 8:30-35 Voorleesdag 
Ma 19 Jozua 9:1-15 Misleid 
Di 20 Jozua 9:16-27 De eed blijft geldig 
Wo 21 Jozua 10:1-15 De zon blijft schijnen 
Do 22 Jozua 10:16-28 Verslagen koningen 
Vr 23 Jozua 10:29-43 Veldslagen 
Za 24 Jozua 11:1-15 In opdracht van God 
Zo 25 Marcus 11:1-11 Hooggespannen verwachting 
Ma 26 Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed 
Di 27 Psalm 7 Tegenstellingen 
Wo 28 Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost! 
Do 29 Marcus 14:12-52 Maaltijd en meer 
Vr 30 Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt 
Za 31 Genesis 1:1–2:4a Dagwerk 
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BIJBELLEESROOSTER APRIL 
 

Zo 1 Marcus 16:1-8 De eerste getuigen 
Ma 2 Sefanja 1:1-13 Waarschuwing 
Di 3 Sefanja 1:14–2:3 Oproep 
Wo 4 Sefanja 2:4-15 Vijanden gestraft 
Do 5 Sefanja 3:1-8 Recht voor een onrechtvaardige stad 
Vr 6 Sefanja 3:9-20 Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad 
Za 7 Genesis 2:4b-17 Paradijselijk 
Zo 8 Genesis 2:18-25 Schaamteloos gelukkig 
Ma 9 Genesis 3:1-24 Gevallen 
Di 10 Spreuken 22:17-29 Raadgevingen 
Wo 11 Spreuken 23:1-14 Anti-materialisme 
Do 12 Spreuken 23:15-25 Laat je onderwijzen 
Vr 13 Spreuken 23:26-35 De kater komt later 
Za 14 Psalm 4 Slaaplied 
Zo 15 Genesis 4:1-16 Het leven gaat (niet) verder 
Ma 16 Genesis 4:17-26 Wie is de sterkste? 
Di 17 Spreuken 24:1-9 Wijsheid boven alles 
Wo 18 Spreuken 24:10-22 Zoete woorden? 
Do 19 Spreuken 24:23-34 Eerlijkheid en vlijt 
Vr 20 Psalm 10 Sterkte voor zwakken 
Za 21 Genesis 5:1-24 Leef-tijden 
Zo 22 Genesis 5:25–6:4 Gemengde gevoelens 
Ma 23 Spreuken 25:1-15 Spreken is zilver en Spreuken is goud 
Di 24 Spreuken 25:16-28 Over maat houden en maten houden 
Wo 25 Spreuken 26:1-12 Doe niet zo dwaas 
Do 26 Spreuken 26:13-28 Vergelijkenderwijs 
Vr 27 Spreuken 27:1-11 Het is een vriend die mij mijn feilen toont 
Za 28 Spreuken 27:12-27 Omgangswijsheid 
Zo 29 Genesis 6:5-22 Scheepsbouw 
Ma 30 Genesis 7:1-24 Bootvluchtelingen 
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BIJBELLEESROOSTER MEI 
 

Di 1 Spreuken 28:1-16 Tegenstellingen 
Wo 2 Spreuken 28:17-28 Van rijkdom word je niet wijzer 
Do 3 Spreuken 29:1-14 Wijsheid duurt het langst 
Vr 4 Spreuken 29:15-27 Opvoedkunde 
Za 5 Spreuken 30:1-9 Wijs en bescheiden 1 
Zo 6 Genesis 8:1-14 Drooglegging 
Ma 7 Genesis 8:15-22 Buitenlucht! 
Di 8 Spreuken 30:10-14 Wijs en bescheiden 2 
Wo 9 Spreuken 30:15-33 Dierkundeles 
Do 10 Psalm 93 Hemelvaart 
Vr 11 Genesis 9:1-7 Tegen bloedvergieten 
Za 12 Genesis 9:8-17 Regenboogcoalitie 
Zo 13 Genesis 9:18-28 De mantel der liefde 
Ma 14 Spreuken 31:1-9 Moeders wijsheid 
Di 15 Joël 2:18-27 Het komt goed 
Wo 16 Joël 3:1-5 Pinksteren 
Do 17 Joël 4:1-8 Straf voor Israëls vijanden 
Vr 18 Joël 4:9-21 Oordeel 
Za 19 Genesis 10:1-32 Op de kaart gezet 
Zo 20 Genesis 11:1-9 Babylonische spraakverwarring 
Ma 21 Spreuken 31:10-31 Leve de actieve vrouw 
Di 22 Jozua 23:1-16 Toespraak van Jozua 
Wo 23 Jozua 24:1-13 Geschiedenisles 
Do 24 Jozua 24:14-28 Maak een keuze 
Vr 25 Jozua 24:29-33 Eindelijk begraven 
Za 26 Romeinen 12:1-8 Gaaf! 
Zo 27 Romeinen 12:9-21 Wees een medemens 
Ma 28 Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap 
Di 29 Romeinen 13:8-14 God liefhebben laat je zien door naastenliefde 
Wo 30 Psalm 11 Veiligheid en justitie 
Do 31 Marcus 2:1-12 Een gat in het dak 
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VAN DE KERKENRAADSTAFEL 
 
Van de Kerkenraadstafel 
 
God is goed! 
Wij kijken terug op de maanden december 2017, januari en februari 
2018: 

- Wij hebben het nieuwe Kerkelijk jaar met een mooie 
Adventsperiode geopend o.l.v. ds. Enrique Vijver die 4 zondagen 
achter mekaar, 2 diensten per zondag geleid heeft (te Rincon om 
08.00 uur en te Kralendijk om 10.00 uur), en onze gemeente 
voorbereid heeft op de herdenking van de komst van Jezus. 

- De Kerstpresentatie van de jeugd en jongeren was weer 
adembenemend mooi dit jaar: heel veel dank aan Sapphira die 
het stokje van Denise heeft overgenomen opdat deze presentatie 
alsnog kon plaatsvinden in onze Kèrk’i Playa.  e  ele  ezoekers 
en fijne reacties spraken voor zich dat de presentatie zeer mooi 
en geslaagd was. 

- De kerstconcerten die onze jeugd- en jongerenkoor “Soun  of 
Praise” en Koor Kyrie Eleison he  en gepresenteer   oor  e 
ouderen van Bonaire waren ook zeer geslaagd: woorden van 
dank hiervoor aan de leiders van beide zanggroepen. 

- Kerstnachtdienst was weer een groots gebeuren, zoals elk jaar. 
Na meer  an 15 jaar is onze kerstnacht ienst weer “li e” 
uitgezonden via de radiostation Voz di Bonaire en is het voor het 
eerst “Li e” te zien geweest  ia “streaming online op Face ook” 
van Voz di Bonaire. We heben heel veel mooie reacties 
gekregen op deze uitzendingen; dank U wel hiervoor. 

- Kerstochten  ienst was e enals  oorgaan e jaren “klein maar 
fijn”. 

- Extra dankbetuiging gaat naar ons Koor Kyrie Eleison, die hun 
medewerking hebben verleend aan beide kerstdiensten. 

- En toen ons laatste dienst van het jaar 2017, geleid door domi 
Jaap Luinstra: wederom een mooie dienst waarbij wij allen 
konden reflecteren op het aflopende jaar en ook vooruitzien naar 
het nieuwe jaar dat een paar uurtjes later ingeleid zou worden. 

- En natuurlijk een hele mooie, fijne en goed bezochte 
Nieuwjaars ienst in Kèrk’i Rincon o.l. .  s. Vij er. 
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Wel en wee 
Wij hebben in de afgelopen periode diverse verjaardagen gevierd; aan 
allen alsnog of wederom van harte gefeliciteerd en nog vele gezonde 
jaren toegewenst! 
 
Aan allen die ziek zijn wensen wij van harte beterschap toe. 
 
Tevens hebben we ook de volgende betreurenswaardige mededeling; 
n.l. dat wij op 24 januari 2018, oud-kerkenraadslid en oudste 
gemeentelid dhr. S. Salomons naar zijn laatste rustplek hebben gebracht 
in ons kerkhof te Kralendijk. Mnr. Salomons heeft op 17-01-2018 zijn 
99ste verjaardag mogen vieren temidden van zijn vrienden en bekenden, 
waarna hij rustig insliep in de nacht van 20-01-2018. Wij wensen de 
familie van mnr. Salomons sterkte toe met de verwerking van zijn 
heengaan. 
 
Nieuwe kerkenraadsleden 
En met de opening van het nieuwe jaar hadden we ook meteen goed 
nieuws binnen: drie kandidaten die gevraagd waren om de kerkenraad te 
komen  ersterken he  en “ja” geantwoor ! Met genoegen  elen wij  an 
ook mede dat per 18-02-2018 onze kerkenraad uitgebreid is met drie 
nieuwe leden, t.w.: Marga Buys, Barbara en Kees Schrier. Zij zijn tijdens 
een mooie  e estigings ienst in onze Kèrk’i Rincon officieel  e estig  
als kerkenraadsleden op voornoemde datum. Elders in dit kerkblad 
maken zij kennis met u. Tevens krijgt u ook een overzicht van wie thans 
allemaal kerkenraadsleden zijn. Denkt u maar niet dat we met veel 
mensen zijn; we kunnen alle steun en hulp gebruiken en verzoeken dan 

ook aan een ieder die zich 
geroepen voelt om onze 
kerkgenootschap te 
helpen opbouwen en 
steun te bieden opdat het 
voortbestaan van onze 
VPGB gewaarborgd kan 
worden, contact op te 
nemen met onze scriba 
mw. Mary Tjin-Asjoe. 
(marytjin@hotmail.com) 
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Afscheid kerkenraadslid mw. Glenda Pourier-Loo 
Zijn we  lij hier o en met onze nieuwe kerkenraa sle en…. on er  it 
kopje is een minder vrolijke mededeling, echter wel begrijpelijk. Mw. 
Glenda Pourier-Loo treedt af na bijna 16 jaar kerkenraadslid te zijn 
geweest. Glenda en wijlen haar echtgenoot Magno A. Pourier waren een 
zeer aan God gewijd echtpaar die alle regels van het christelijk bestaan 
navolgden. Zij zijn op Curacao in het huwelijk getreden en kregen drie 
dochters. Dit gezin was een voorbeeldgezin voor onze VPGB-
gemeenschap. Magno heeft jaren de functie van scriba vervuld in de 
kerkenraad in de periode dat dominee Geronimo Mercera predikant was 
van onze gemeente alhier. Magno is helaas in 2001 ziek geworden en 
overleed in 2002. Na het overlijden van haar echtgenoot, nam Glenda de 
plaats in van Magno in de kerkenraad, tevens ook zijn functie van scriba. 
Later heeft Glenda de functie van Diaken op zich genomen. Glenda 
heeft altijd goed gefungeerd in alle bekleedde functies in de Kerkenraad. 
Zij voldeed altijd aan alle taken van haar functies met veel passie en 
toewijding voor onze Protestantse Kerk. Thans wonen de dochters van 
Glenda permanent in Nederland terwijl haar moeder op Curacao woont; 
en Glenda wenst meer tijd bij haar dochters, moeder en kleinkinderen 
door te brengen; zeer begrijpelijk. Wij danken Glenda voor alles wat zij 
betekent en gedaan heeft voor ons Kerki en wensen haar de allerbeste 
wensen toe in de toekomst. Glenda: het gaat je goed en we zien jou 
graag als kerkbezoeker bij ons als je op Bonaire bent! 
 
Glenda ta sali for di Konseho di Iglesia despues di kasi 16 aña den 
funshon. Magno A Pourier i Glenda G. Loo tabata un pareha hopi 
religioso. Nan tabata kumpli pues ku tur reglanan di un bon bida kristian. 
Nan a kasa na Korsou i for dje matrimonio aki a nase tres yu muhé. 
E famia aki, semper a profilá komo unu ehemplar den Kongregashon 
Protestant di Boneiru. Magno A. Pourier a fungi komo skriba di 
Kongregashon Protestant na Boneiru. pa varios aña durante e tempu ku 
ds. Geronimo Mercera tabata traha komo domi na Boneiru. Magno A. 
Pourier a bira malu na aña 2001 i fayese na anja 2002, korto tempu 
despues ku ds Jan Jonkman tabata traha pa e kongregashon na 
Boneiru. 
Despues di morto di su esposo, Glenda G. Pourier a tuma riba dje e 
enkargo di skriba di Kongregashon  Protestant di Boneiru. Pa esaki ela 
wòrdu primeramente nombrá komo ouderling i despues a tuma e 
enkargo di diaken riba dje. Den tur dos okupashon Glenda a hasi un bon 
trabou. 
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Ela kumpli semper ku su tareanan komo miembro di Konseho di Iglesia 
Protestant na un manera digno ku hopi dedikashon i amor pa su iglesia. 
E aña aki Glenda lo a kumpli 16 aña hasiendo trabou pa Kerki Protestant 
den funshon di miembro di Konseho di Iglesia.  
 
Wissel van predikantsdienst 
De komst van de ene predikant 
betekent het vertrek van de andere. 
ds. Enrique Vijver heeft in de dienst 
van 25-02-2018 afscheid genomen. 
Zo snel zijn 5 maanden 
voorbijgegaan! Wij danken ds. 
Vijver voor alles wat hij heeft 
betekent voor onze gemeente en 
kerk. Wij wensen hem en zijn 
echtgenote Dicky de beste wensen 
toe en hopen hun spoedig weer te 
mogen verwelkomen op Bonaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Per Maart 2018 zal de predikantsfunctie van de VPGB voor 3 maanden 
ingevuld worden door ds. Gerard van der Klis.. Menigeen van U zal zich 
ongetwijfeld ds. Van der Klis herinneren; hij is vorig jaar in dezelfde 
periode als nu onze predikant geweest. Elders in dit kerkblad kunt u een 
artikeltje van ds. Van der Klis lezen. De kerkenraad wenst ds. Van der 
Klis een fijn verblijf op Bonaire en een fijne tijd toe samen met onze 
gemeente.  
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Onze kerk is van blijvende waarde 
Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de Vaste Vrijwillige 
Bijdrage (VVB) per meteen al op het programma staat.  
Als leden van de Verenigde Protestantse Gemeente van Bonaire vormen 
we een kerkelijke gemeenschap die we samen in stand dienen te 
houden, ook financieel. Wij zijn afhankelijk van de bijdragen van onze 
gemeenteleden. Via uw bijdrage aan onze kerk draagt u zowel bij aan 
het pastorale werk als aan het onderhoud van de kerkgebouwen. 
Wij danken degenen van wie we al steun ondervinden en zijn u zeer 
dankbaar voor dit bewijs van betrokkenheid en 
medeverantwoordelijkheid.  
 
We hopen dat een ieder dit jaar ruimhartig wilt bijdragen. Geeft u zo 
mogelijk nog iets meer dan afgelopen jaar, want ook onze kosten stijgen. 
Uit de begroting voor het jaar 2018 blijkt hoe hard uw financiële steun 
nodig is. Die begroting kunt u inzien bij onze quaestor  Sapphira Coffie, 
na afspraak via tel. 7007994. 
 
Uw bijdrage kunt u, zoals gebruikelijk, op verschillende manieren 
voldoen: per automatische overboeking (voor u en ons het eenvoudigst, 
met de minste kosten), of contant in een envelop die u aan de 
dienstdoende kerkenraadslid kunt afgegeven op zondag na de dienst. 
Uiteraard kunt u uw bijdrage ook overmaken via internetbankieren. 
Wilt u nog nadere informatie dan kunt u bellen met onze quaestor 
Sapphira, telefoon 7007994.  Op dit nummer kunt u desgewenst ook 
inlichtingen krijgen over de aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting 
van uw bijdrage. 
Een kerk – onze kerk – is heel wat waard. Wij weten dat u en vele 
andere leden van de Verenigde Protestantse Gemeente van Bonaire en 
ook in de regio en in Nederland dit van harte onderschrijven. Daarom 
alvast heel hartelijk dank! 
 
Invoering “Bijbel in Gewone Taal” 
Per maart 2018 wordt de Bijbel in Gewone Taal (Nederlands) in gebruik 
genomen in onze kerk, zowel in Rincon als in Playa. Wenst U een 
exemplaar te bestellen; dan verzoeken wij U contact te leggen met onze 
preses, Daisy Coffie: 7003316 (whatsapp) of daisycoffie@hotmail.com 
(email). 
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PARANAN DI MISA 
Domi Vijver 
 
Van de vele  ogels  an Bonaire is  e ‘Para  i 
misa’, het kerk ogeltje, naar mijn smaak  e 
mooiste. Ongeveer zo groot als een mus; geel 
met bruine strepen. Op zijn kopje een bruin 
petje dat wel een beetje op de tonsuur van 
Rooms-katholieke geestelijken lijkt. Vandaar 
de naam. Ik zag hem een keer in de kerk van 
Rincón. Hij was daar brutaalweg naar binnen gevlogen, wellicht op zoek 
naar resten van koek of kruimels van het avondmaal.   
 
Kerkgangers zijn een soort ‘paranan  i misa’,  acht ik  ij mezelf. Op 
zondagochtend fladderen we als vogels de kerk binnen, ieder vanuit zijn 
of haar eigen situatie en omstandigheden. Allemaal op zoek naar een 
paar kruimels: een lied, een overdenking, een gebed, een gesprek of 
ontmoeting waar we weer verder mee kunnen.  
 
Allemaal zijn we anders. We hebben onze eigen achtergrond en 
geschiedenis, en onze eigen vragen. 
 
Als je op zondagochtend in de kerk de gemeente overziet, dan 
constateer je dat de verschillen groot zijn. Verschillende mensen, 
verschillende groepen. Christenen vanuit Suriname, Bonaire, de andere 
Antillen, Nederland. We hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, 
maar wat is er in die geschiedenis ontzettend veel mis gegaan. Mis 
gedáán. Dat wij dan vandaag ondanks een lange geschiedenis waarin 
mensen onrecht en pijn hebben veroorzaakt, zo bij elkaar kunnen zijn, 
dat heb ik ervaren als heel bijzonder.  
 
Heel mooi vond ik daarom de kerkdiensten waarin wij met al onze 
verschillen bij elkaar komen om met elkaar te zingen, te luisteren en te 
bidden. Vogels van allerlei pluimage. Dan merk je dat de protestantse 
kerk van Bonaire echt een Verenigde kerk kan zijn die de deuren open 
heeft naar de wereld. Deze ervaring is des te belangrijker aangezien 
Bonaire een zeer pluriforme samenleving is: naast de al genoemde 
groepen zijn er Latino’s, afkomstig uit verschillende landen, en 
bijvoorbeeld ook Chinezen. Mijn eigen ervaringen en die van anderen 
leren dat het contact tussen de verschillende groepen lang niet altijd 
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gemakkelijk verloopt. Er bestaan onbegrip en vooroordelen tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen op het eiland. Des te mooier als we in 
de kerk de afstand die ons van elkaar scheidt weten te overbruggen en 
één gemeenschap vormen die tevens een gastvrij huis is voor toeristen 
overal vandaan. Daar ben je met elkaar kerk voor. Volgens Handelingen 
11,19-26 is  e naam ‘christenen’ ontstaan toen een groep  olgelingen 
van Jezus in staat bleek om de kloof te overbruggen tussen 
bevolkingsgroepen die zich doorgaans van elkaar afzonderen. Het is een 
prachtige uitdaging voor de protestantse kerk van Bonaire om zo kerk te 
zijn.  
 
En we hebben verschillende keren mogen meemaken dat het kan.  
 
Dat is de waardevolle herinnering die mijn vrouw Dicky en ik meenemen 
naar huis.  
 
Bendishon di Dios pa bosonan tur.  
 
En tot ziens, si Dios ke. 
Domi Enrique Vijver 
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WEER TERUG OP BONAIRE… 
Gerard en Ali van der Klis 
 
We zijn onderweg. 
Nou ja … min of meer … want op het moment  at ik  it  erhaaltje schrijf, op 
 eze winterkou e ( rrr…) zon agmi  ag 25 fe ruari, zit ik nog achter mijn 
laptop in Amersfoort. Dus nog thuis. Maar op het moment dat u dit leest, zijn 
we inmiddels bij jullie op Bonaire en hebben we elkaar alweer ontmoet tijdens 
de kerkdiensten in Rincon en Kralendijk. 
 
Halverwege die twee momenten, donderdag 1 maart, zitten we in het 
vliegtuig. De KLM wil ons wel weer naar Flamingo Airport vliegen. We hopen 
op een voorspoedige vlucht. En daarna zien we Walter Coffie, want Walter 
haalt ons op en brengt ons weer naar de mooie ruime woning aan de 
Kaminda Essequibo. Speedy, de hond, zal er ook weer zijn en begroetend 
tegen ons opspringen… 
 
 an  egint ‘Bonaire’ weer  oor ons,  oor  e komen e  rie maan en. Om uw 
Domi te zijn. De kerkdiensten, bezoeken thuis, contact met de jongeren, en 
wat er verder komt. We hebben heel goede herinneringen overgehouden aan 
dushi Bonaire, vorig jaar. Met veel voldoening hebben we meegedaan en ben 
ik voorgegaan in de Protestantse Gemeente van Bonaire. Toen vooral in 
Kralendijk, Playa, omdat het Kerkje in Rincon in die periode werd 
gerestaureerd. Maar op het eind was het Kerkje klaar, schitterend opgeknapt. 
We hebben het feestelijk weer in gebruik genomen.  
 eze keer wor en het  oor mij  us een ‘ u  ele’  iensten – steeds eerst in 
Rincon, daarna in Kralendijk. We gaan weer Pasen vieren en dit keer zijn we 
er ook met Pinksteren. En met Moederdag, dat groots gevierd wordt, heb ik 
begrepen. 
 
Uiteraard hopen we dat jullie ook goede herinneringen aan ons hebben en 
dus dat we er met elkaar weer een mooie periode van gaan maken. 
 
Het genoegen zal wederzijds zijn: jullie hebben een Domi – en wij blijven het 
heerlijk vinden om steeds weer een poosje terug te zijn in de Cariben. Want 
het ‘heimwee’ naar  e eilan en  lijft nog altij  wat woelen in ons … 
 
Al met al: we komen er aan. We zijn eigenlijk al onderweg. En komende 
zondag, 4 maart, zien we elkaar weer. We hebben er zin in! 
Tot dan. 
 
Te Awero …! 
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KERKENRAADSLEDEN STELLEN ZICH VOOR! 
 
Désirée Coffie, preses 

 
Geboren op Bonaire 
 
Beroep: logo-/akoepedist 
 
Zoon: Ian Adam 
 
 
 

Hoewel het geen makkelijke taak is en het grote verantwoordelijk-heid 
met zich meebrengt; toch is het met genoegen dat ik tot nu toe de functie 
van preses in onze kerkenraad bekleed. Elders in dit kerkblad kunt U al 
een artikeltje lezen mbt hoe ik denk dat we dit jaar ‘sámen kunnen 
kerken’. Ik hoop dat de kerkenraad dit jaar op uw medewerking kan 
rekenen opdat wij alle uitdagingen aan zullen kunnen. 

 
 
Mary Tjin Asjoe, scriba 

 
Kom ons een stapje tegemoet, Heer, 
door ons vast te houden, zodat we kracht vinden 
en het lef hebben 
om stappen te zetten: 
in uw spoor. 
Amen. 
  

Voor een tijdje ben ik de scriba van de VPGB. Ik ben Mary Tjin-Asjoe. Ik 
ben tewerkgesteld als office manager bij de directie Samenleving en 
Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ben iemand die graag zorgt, 
soms beetje bezorgd, positief, actief en betrokken. Moeder van 
Mireille,die in Nederland studeert. Een ander ziet mij als sociaal en 
bewogen. Het liefst vaak actief en vaak zoekend, hoe ik mijn christen 
zijn, en mijn taak als kerkenraadslid met daadkracht in kan vullen. 
 
Onze levensweg is een reis, evenals onze weg weg door en met geloof. 
Ik ben erin geslaagd, omwille van mijn geloof, doorzettingsvermogen, 
liefde, trouw en flexibiliteit om alle ballen in de lucht te houden om balans 
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te vinden tussen jarenlange mantelzorg voor mijn geliefde moeder, 
aandacht voor de kerk, voor mijzelf, moederschap, mijn werk bij de 
overheid en allerlei andere bezigheden. 
Ik ben dankbaar aan de unieke gelegenheid waar ik mijn steentje mocht 
en nog steeds mag bijdragen aan nos “Kèrki Protestant na Boneiru”, een 
open, gastvrije en veelkleurige gemeente, waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en zich thuis mogen voelen. 
 
En nu richt ik me naar onze gemeente en vrienden van onze kerk. Ik 
vertrouw van harte erop dat de kèrki Protestant op Bonaire als een plek 
zal zijn waar u blij van wordt en waar u hoop vindt. In God zijn wij 
verenigd met elkaar. Trouwens delen wij met elkaar het stralende 
licht,  het lied, de zegen. Wij zijn uw kandelaar en wij gaan samen het 
donker tegen. Warm ons lieve Heer met de gloed van Uw genade. 

 
 
Sapphira Coffie, questor 

 
Al in de moederschoot bezocht ik wekelijks de 
kerk. Eenmaal geboren en opgegroeid wist ik 
niet beter dat zondag de dag van de Heer is in 
welke verlengde wij onze beide 
kerkis  bezochten. Eenmaal student in 
Nederland behield ik de weg naar de kerk. Als 
volwassene heb ik bewust gekozen voor God 
als mijn Herder. 

 
Of God bestaat? Mijn gehele leven is het bewijs hiervan! in 2010 koos ik 
om God ook te dienen als kerkeraadslid en wel als quaestor. Mijn passie 
is mensen bijstaan in hun persoonlijke groei opdat ze hun talenten 
maximaal kunnen benutten binnen hun omstandigheid. Mijn hobby is 
mijn beroep dus ik werk geen enkele dag!  
 
Voor onze kerkis is het goed te benadrukken dat wij SAMEN de kerk 
zijn. Laten we allen een bijdrage leveren aan onze kerkis - ook financieel 
in de vorm van een maandelijkse vaste bijdrage ! - om de toekomst van 
onze kerkis te waarborgen!  Onze kerkis zijn afhankelijk van ons voor 
hun voortbestaan: laten we liefdevol bijdragen hiertoe! 
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Ifna Abreu Thode 
 

Geboren op Bonaire 
 
Ik werk bij Maria-dal in de keuken als keukenmede-
werkster.  
 
Ik ben getrouwd en heb 2 zonen: Sylvano en Ruy. 
 
Als kerkenraadslid doe ik mijn werk met plezier. Ik 
wens iedereen een gezegende Paastijd. 
 
 
 
 

 
 
Soila Winklaar 
 

 
 
 
Renata Domacasse 

 
Ik ben geboren op Curaçao in een gezin met een 
Curaçaose moeder en Bonairiaanse vader. Ik heb twee 
broers.  
 
Vanaf 2004 woon ik op Bonaire en heb ik bij verschillende 
organisaties gewerkt als orthopedagoog. Momenteel werk 
ik bij de Expertisecentrum Onderwijszorg Bonaire als 
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gedragsdeskundige en teamleider van het team primair onderwijs. Mijn 
passie is het zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen 
in het leven. Dat kinderen geliefd en gelukkig zijn, dat zij kunnen spelen en 
leren is voor mij heel belangrijk. Dit is te zien in alle delen van mijn leven. 
Naast mijn reguliere werk geen ik ook les, trainingen en ben ik lid van de 
eilandsraad.  Maar mijn liefde voor kinderen gaat nu voornamelijk in het 
opvoeden van mijn dochter Aaleah. Samen met mijn vriend en onze 2 
honden vormen wij een gezinnetje.  
 
Als lid van de kerkenraad probeer ik om samen met mijn collega’s te zorgen 
dat de kerkdiensten (en alles daaromheen) georganiseerd en behouden 
worden. We zijn een kleine gemeenschap en het is niet gemakkelijk om de 
Protestantse kerken financieel draaiende te houden. Daarom hebben we 
elkaar nodig en moeten we het samen met alle leden en bezoekers van de 
kerk doen. Het gaat daarbij niet alleen om financiële bijdragen maar zeker 
ook om ideeën, donaties, vrijwillige diensten en acties. Ik weet zeker dat we 
samen en met veel liefde zullen zorgen voor het voortbestaan van de 
Protestantse kerken van Bonaire.  
 
 
 
Danuta de Jong 

 
Ik ben op Bonaire geboren en getogen. Ik ben 
getrouwd met Jan Emerenciana en wij hebben twee 
kinderen. Chanelle van 13 en Roman-Shane van 3. Ik 
werk op de Skol Amplio Papa Cornes en geeft les in 
groep 8.  
 
 
 

 
Vanaf 2014 ben ik lid van de kerkeraad VPGB. Voor mij is het een leuke 
uitdaging, en ik leer er steeds meer bij. Mijn boodschap voor de 
gemeente is als volgt: 
Samen staan we sterk! Hoe meer we samenwerken des te meer we 
zullen behalen voor onze gemeente en onze twee kerken! 
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Conny Ferreira 
 
Ik ben op Bonaire geboren. Ik ben moeder van 3 
zonen en oma van 1 kleinzoon. Ik werk bij Hotel 
Habitat in de souvenir-winkel.  
 
Vanwege mijn werk in de horeca kan ik niet altijd 
assisteren bij activiteiten of diensten van de kerk. Ik 
probeer er zoveel mogelijk bij te zijn. 
 

 
 
 
Barbara en Kees Schrier 
 

Inmiddels zijn wij 31 jaar getrouwd en 
hebben van God twee prachtige kinderen 
gekregen. Onze oudste zoon Tim is 25 
jaar en getrouwd met Joleen. Onze 
dochter Elise is 23 jaar en heeft een 
relatie met Niels. Beide wonen en werken 
in Nederland. 
 
Ruim twee jaar geleden zijn wij op het 

eiland komen wonen. Eerst heeft Kees gewerkt in de verslaafden 
opvang en heeft Barbara gewerkt met jongeren met een 
lichtverstandelijke beperking. Inmiddels werkt kees bij Sorobon als 
boekhouder en heeft Barbara een plekje gevonden in een winkel waar 
ze haar handgeschilderde drijfhout bordjes verkoopt. 
 
In de jaren negentig hebben we in Brazilië gewoond en gewerkt voor een 
christelijke organisatie. Daarna zijn we naar Nederland gegaan voor de 
studie van onze kinderen maar altijd bleef het verlangen bestaan om nog 
een keer voor langere tijd God te mogen dienen in een ander land.  
We zijn heel dankbaar dat we hier op Bonaire terecht zijn gekomen en 
zijn dankbaar dat we gevraagd zijn om deel te worden van de 
kerkenraad.  In Nederland hebben we samen met een ander echtpaar 
een evangelische gemeente gesticht en zijn daar 10 jaar ook leiders van 
geweest.  
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Het gemeentewerk komt ons niet geheel onbekend voor en we zijn 
dankbaar dat we ons weer in mogen zetten om God en deze gemeente 
hier op Bonaire te mogen dienen.    
 
 
 
Marga Buys 
 

Ik woon sinds augustus 2015 op Bonaire, met mijn 
man en 2 kinderen (Simon is 10 en Jeroen is 7). Ik 
werk voor Autoriteit Consument & Markt (toezicht 
elektriciteit en drinkwater in Caribisch Nederland). 
Daarnaast geef ik schaakles en ben ik 
voetbalcoach bij U7 van Juventus. 
 

 
Ik vind het een eer om me als kerkenraadslid in te gaan zetten voor de 
gemeente op Bonaire.  
 
 
Gerrit van Kruistum 
 

Ik ben getrouwd, heb 3 dochters, 2 zonen, een 
schoondochter, schoonzoon en een kleindochter. 
Ik werk voor Stichting Ontmoeting in Almere (als 
straathoekwerker). 
 
Begin 2014 ben ik ouderling geworden van de VPGB, 
ca. anderhalf jaar op Bonaire en daarna meewerkend 
vanuit Nederland. Ik doe nu vooral praktische zaken 
zoals het bijhouden van de website en als ik op 
Bonaire ben help ik waar nodig een handje mee. 

 

  



22 
 

POSITIEF AAN DE SLAG 
Désirée Coffie, preses 
 
De kerk is niet vanzelfsprekend. Hoe gaan we dan aan de slag?  
Aan  e han   an Jezus’ woor en: “Maak je geen zorgen over morgen. 
Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg 
met vandaag.”, zoeken we naar handvatten om positief ons werk in de 
kerk weer op te pakken aan het begin van het nieuwe jaar. 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar liggen er voor onze Verenigde 
Protestantse Gemeente van Bonaire (VPGB) weer tal van nieuwe 
uitdagingen op onze agenda. Sommige van die uitdagingen nemen we 
mee van het vorig jaar; andere blijven een punt van zorg. En over die 
zorg wil ik het hebben.  
 
We voelen aan alle kanten dat de kerk niet meer vanzelfsprekend is. En 
daar hebben we allemaal wel een verhaal of voorbeeld bij. Of het nu 
gaat om animo voor kerkdiensten en activiteiten of animo om iets te 
doen of te geven; het is verre van vanzelfsprekend. Daar kunnen we met 
elkaar lang over praten. Maar per saldo keren we daar de situatie niet 
mee. We bevestigen eerder ons gevoel en onze ervaringen dat het 
allemaal niet meer vanzelfsprekend is. Eén ding weten we dan zeker: 
veranderen zal het ook niet. Er zit namelijk geen kracht in klagen, geen 
zin in zeuren, geen hoop in huilen, en geen weerwoord in weeklagen. 
 
Hoe keren we de situatie dan wel? De vraag is of we de situatie moeten 
keren, of dat wij moeten omkeren? De kerk bestaat uit mensen. We 
kunnen van alles zeggen over de kerk, maar als de mensen, als wij niet 
omkeren, zal de situatie voor de kerk ook niet keren. En dat begint met 
allereerst ons geen zorgen meer te maken. Daar roept Jezus ons toe op. 
“Maak je  us geen zorgen o er  e  ag  an morgen, want  e  ag  an 
morgen zorgt wel  oor zichzelf.” O er eken e woor en, en  ie  eamen 
we dan ook wat makkelijker.  
 
Maar laat het ongemak even in je toe. Geen zorgen maken? Dat is nogal 
wat. Er is genoeg om ons zorgen over te maken. En dan zegt Jezus: niet 
doen! Maak je zeker geen zorgen over geld. Want dat is de opmaat naar 
deze woor en: ‘Je kunt niet trouw zijn aan twee  azen tegelijk. Je kunt 
niet tegelijk  oor Go  en  oor het gel  le en.’ Laat het op je inwerken, en 
laat het ongemak toe. Makkelijk gezegd van Jezus, want er is wel geld 
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nodig. Precies, en let dan op: dat het nodig is erkent Jezus. Zijn 
antwoor  is: ‘Het gras  at  an aag op het  el  staat, wor t morgen 
gebruikt om een vuur te maken. En toch versiert God het gras met 
prachtige bloemen! Dan zal God zeker voor jullie zorgen. Waarom 
vertrouwen jullie dan niet op Hem? Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: 
“Hoe komen we aan eten?” of “Hoe komen we aan  rinken?” of “Hoe 
komen we aan kleren?”. Met  ie  ingen hou en  e mensen zich  ezig 
die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die 
dingen nodig hebt. Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat 
Go   an je  raagt.  an zal Go  je al  ie an ere  ingen ook ge en.” 
Allemaal mooie woorden, maar ongemakkelijk ook.  
 
Jezus zegt: de sleutel ligt in geloof alleen. In vertrouwen op de ene Heer. 
Op God. Vertrouwen dat God zorgt voor ons, en voor zijn kerk. En zelfs 
als het mis gaat, komt het goed. Dat is geen oproep om het gewoon 
maar te laten gebeuren. Nee, juist niet. Het is wel een oproep om onze 
zorgen te laten gaan. God maakt het waar. Geloof daarin. Heb 
vertrouwen. Dat we dat dus ook niet zelf kunnen oplossen of creëren. 
We moeten het toelaten. Toelaten dat God met zijn kerk aan de slag 
gaat. Heb vertrouwen. 
 
“Heer, het is uw kerk, ik ga slapen” 
Neen! Ik denk niet dat we moeten slapen want dat brengt ons ook weer 
niets! Maar: ‘Hou  je  ezig met Go s nieuwe werel  en  oe wat Go  
 an je  raagt.  an zal Go  je al  ie an ere  ingen ook ge en.’   t is  e 
kern van wat we moeten doen: de nieuwe wereld van God zoeken en 
doen wat Hij ons vraagt. Ja, mooi allemaal, maar wat betekent dat 
concreet? Heel simpel. Niet zorgen, maar waarderen. Geen minnen 
verzamelen, maar plussen. Geen negatieve verhalen ophalen, maar 
positieve. In die positieve ervaringsverhalen zit de kracht. Met die 
energie kunnen we creatief zijn. Met die spirit onderhoudt Gods Geest 
zijn kerk. Niet zorgen, maar waarderen. 
 
“Niet zorgen, maar waarderen” 
Vegen we daarmee de zorgen weg? Nee, integendeel. We houden de 
zorgen niet in stand, maar we keren ze om. Wat heb jij als positief 
ervaren in de kerk in de afgelopen tijd? Welke ontmoeting bracht jou 
verder? Welke dienst gaf jou een boost? Voel je dat dat je opveert? Je 
schouders recht en lucht geeft? Het is de adem van Gods Geest die in 
ons aan het werk gaat. 
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Voor ons als kerkenraad betekent dit dat we niet alles hoeven op te 
lossen, of alles moeten doen. De omkering in vertrouwen van zorgen 
naar waarderen betekent dat we die energie van positieve 
ervaringsverhalen moeten zien los te maken in de gemeente. We 
moeten het met z’n allen  oen. En  an komt er weer energie los. Dan 
ontstaat er weer creati iteit.  an he  en we er plat gezeg  met z’n allen 
weer lol in. En iedereen kent die ervaringen dat als iets lekker loopt 
tussen mensen, pro lemen zich ‘ anzelf’ oplossen. Natuurlijk niet 
vanzelf zonder dat er iets voor moet worden gedaan, maar dat gaat wel 
vanzelf. 
 
Zo kan kerk toch weer vanzelfsprekend worden. Omdat we erin geloven. 
Omdat we vertrouwen op God en op God alleen, en niet op onze op-
lossingen. Omdat we ons geen zorgen maken, maar waarderen. Omdat 
het Gods kerk is, en wij na gedane arbeid kunnen gaan slapen. De 
kerkenraad rekent op U om ons te helpen ons minder of geen zorgen te 
maken dit jaar! Ik deel graag de tekst van Opwekkingslied nr.40 met U: 
 
Zoekt eerst het koninkrijk van God  
En zijn gerechtigheid  
En dit alles krijgt u bovendien  
Hallelu, halleluja   
Halleluja, halleluja,  
Halleluja  
Hallelu, halleluja   
 
Men kan niet leven van brood alleen  
Maar van ieder woord  
Dat door de Heer gesproken wordt  
Hallelu, halleluja   
Halleluja, halleluja,  
Halleluja,  
Hallelu, halleluja   
 
Bidt en u zal gegeven zijn  
Zoekt en gij zult het zien  
Klopt en de deur zal voor u opengaan  
Hallelu, halleluja   
Halleluja, halleluja,  
Halleluja  
Hallelu, halleluja   
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STILLE TIJD VOOR PASEN 
 
 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 

‘k Zie U, Go  zelf, in eeuwighei  geprezen, 
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
in onze plaats gemarteld en geslagen, 
de zonde dragen. 

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
de vloek der zonden. 

God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 
en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 
zie hier de schalen die ten volle wegen 
en vloek en zegen. 

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? 
Ik lig in ’t stof, maar Go  komt mij  erhogen, 
nu ik van vijand Gods en tegenstander 
in vriend verander. 

Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven,  
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 

Laat mij, o Heer, uw won ’re wijshei  prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen 

 

TEKST GEZANG 177 LIEDBOEK VOOR DE KERKEN 1973 
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LAAT HET ORGEL KLINKEN… 
Marian Luinstra-Passchier 
 
Niet iedereen zal het opgemerkt hebben, maar 
vanaf oktober tot enkele weken geleden klonk het 
orgel in Playa maar op halve kracht.  
 
Het elektronische orgel produceert geluid via 
boxen in het orgel zelf en via boxen die achter de prachtige 
pijpenbalustrade staan achterin. Het geluid via deze externe boxen was 
verstoord zodat alleen geluid voorin de kerk klonk. Dat was vooral voor 
de organist zelf hinderlijk als je wat meer volume wilde maken. Een 
zoektocht door Ruy Abreu en mij samen naar de bron van de stoornis 
leverde niets op, ook anderen hadden er al naar gekeken, maar zonder 
resultaat. Samen met orgelbouwer Frans Lauxen hebben we toen enkele 
middagen bij het orgel doorgebracht om alle systemen door te meten. 
Het resultaat van die zoektocht was dat de externe versterker het niet 
meer bleek te doen. Goede raad was toen (erg!) duur, want een nieuwe 
versterker kost zomaar 400 euro of meer. Maar dankzij producent en 
leverancier Johannus Orgelbouw werd een oplossing gevonden om ons 
gratis een nieuwe versterker te leveren. Toevallig kwam er ook nog een 
bevriende orgelbouwer van de Firma de Wit op bezoek op Bonaire die 
de versterker meenam en wilde plaatsen. Enkele weken geleden is dat 
gebeurd, en dank zij vele vriendelijke hulptroepen klinkt het orgel nu 
weer in alle glorie.  
 
Heel veel dank zijn we verschuldigd aan Frans Lauxen, de firma de Wit 
(die de orgels van San Bernardo en Coromoto ook weer helemaal 
hebben opgeknapt) en aan Jelmer Slotegraaf van Johannus Orgelbouw, 
die de hele tijd op afstand meedacht, adviseerde en de versterker 
aanbood. Dank zij veler inspanningen beschikken nu de beide 
kerkgebouwen van de VPGB over een instrument dat de gemeentezang 
goed ondersteunt. 
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CHOOY, UN PROTESTANT EHEMPLAR…  
Sr. Walter Coffie 
 
Misoyla Clara Agapita Winklaar a nase na Bonaire 
dia 18-08-1964. E ta yu di Lilian Macaria Winklaar-
Thode. Mysoila ta biba na Tras Montagna 5 serka su 
mama. Misoyla tin 50 aña, mientras su mama tin 73 
aña. Misoyla su mama ta di Playa Grandi, kaminda 
Misoyla tambe a lanta I krese bira grandi. Misoyla a 
batisá Protestant den kèrki na Rincon. Ela bai skol 
básiko na Playa. 
 
Misoyla, kariñosamente yamá Soyla of Chooy, for di 
edat yòn tabatin hopi interes den asuntunan 
religioso. E tabata gusta asistí na seshonnan di 
“Zon agschool” i ta ata  ishita regularmente 
sirbishinan di kèrki. Ela siña katisashi pa despues 
hasi konfirmashon i bira miembro ofisial di 
Kongregashon Protestant di Bonaire. 
 
Misoyla su mama a kasa ku Vicente Martinus 
Winklaar dia 25-07-1969 i nan a haña 5 yu. 
Lastimamente dia 26-08-1984 e kasa di Soyla su 
mama a fayesé, lagando atras 6 yu, entre kua 
Misoyla komo yu di kriansa. Na momentu ku e tata di 
kriansa aki a fayese, Misoyla tabatin 20 aña. Misoyla 
a hañ’é ta  ai traha pa asina yu a su mama ku e 
otro 5 rumannan; tur tabata menor di edat. Tabata un 
tempu hopi difisil pa Misoyla i su mama. Sinembargo 
nan a lucha i hasi sakrifisio pa e famia por a 
sobreviví. 
 
For di chikitu Misoyla su sintimentu spiritual a 
kuminsa desaroyá i e tabatin bon kontakto ku tur 
dominan ku tabata bini Bonaire. Misoyla tin un 
memoria tremendo i ta kòrda tur kos ku a pasa i ta 
pasan o  en Kèrk’i Protestant. 
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Misoyla a lanta ku un stimashon grandi pa su rumannan i otro famianan. 
E tin hopi amor tambe pa su soubrina- i subrinonan. Mirando Misoyla su 
amor pa prohimo i su sintimentu pa tur kos ku ta regarda e bida kristian, 
a hasi un apelashon riba Misoyla pa e bira miembro di Konseho di 
Kongregashon Protestant di Bonaire. Riba proposishon di Sra. Juliana 
Chatlein-Coffie (q.e.p.d.) i su tio Walter Coffie, Misoyla a wòrdu nombrá 
komo miembro di Konseho di Kèrki Protestant dia 28 di mei 1989; esaki 
a tuma lug   en Kèrk’i Rincon. 
 
Misoyla lastimamente den transkurso di añanan a haña un malesa na su 
wowonan; e malesa aki yama “Starsgar t”. E malesa aki ta afekt  
visibilidat; pues Misoyla no tabata por mira bon mas. Ela bishitá varios 
spesialistanan di wowo na Bonaire, Korsou i Cuba; sinembargo ningun 
por a yuda Misoyla rekobrá visibilidat di su wowonan. Misoyla ta mira 
mashá limitá. Misoyla ta gradesido na su tanta Lupe Martijn-Coffie, ku 
semper a sali dilanti pa Soyla su salú. 
 
Misoyla na palabra ta bias tekstualmente: 
“Leu  en silensio na mi kas na Tras  i Montagna, mi ta resa 
konstantemente pa tur hende; mi ta pidi Dios pa tur esnan den 
nesesidat, den tristesa o otro aflikshonnan di bida I mi ta pidi Señor 
tambe pa dunami forsa bida i ku e lus den mi wowonan un dia lo por 
yega bek pa asina mi por haña kurashon. Mi ta sigui mantené konfiansa 
den Señor i mi ta konvensí ku un dia E lo tende mi orashonnan i toka su 
man na mi wowonan, pa asina mi por eksperensiá un bida nobo. 
 okternan por tin nan  ershon tokante e malesa ku a toka’mi i kisas pa 
nan mi lo no por bira bon, pero mi ta insistí ku Dios no lo lagami 
 esampar  i ta  en  ios mi fe i speransa ta.” 
 
Misoyla a kaba di kumpli 26 aña, funshonando komo miembro di 
Konseho di Kèrki Protestant. Tur djadumingo e ta presente den e sirbishi 
na Kèrk’i Rincon, kamin a ku e ta enkarg  ku e parti di duna 
informashon na i hasi orashon ku e miembronan presente na Kèrki. E ta 
hasi su orashon ku hopi dedikashon. 
 
Tur aña na yanüari/febrüari ta kima kerstbom den forma di fogata 
(Kampvuur) na kas di Misoyla na Tras di Montagna. Pa e okashon aki tur 
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hóbennan i varios miembronan di Kèrki ta bini huntu, pa pasa un ratu 
ameno kantando i hasiendo diferente weganan. 
 
Misoyla a demostra den transkurso di añanan ku a pasa, ku e ta un 
miembro ehemplar di Kèrki Protestant akin a Bonaire, ku un sintimentu 
grandi pa su prohimo. 
 
 
Skirbí pa: Sr. Walter Coffie 
23-06-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.r.p.d.: Juliana Chatlein-Coffie, Carlo Thode, mnr. Goedhart, 
Casper Coffie (Momonchi), mnr. TRjin-A-Sjoe i Misoyla Winklaar 
(28-05-1989) 
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DE MELODIE VAN DE DOXOLOGIE 'BAN ALABÁ DIOS DI AMOR   
Jaap Rutger Kos 
 

In de Verenigde Protestantse Gemeente van Bonaire wordt vrijwel elke 
dienst aangevangen met het zingen van het 'Ban alabá Dios di amor', 
tijdens het binnenkomen van de voorganger en de kerkenraad. 
Inmiddels kunnen regelmatige kerkgangers de tekst en de melodie wel 
dromen.  

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

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

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

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

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

Het zijn  e psalmmelo ieën  an  e ‘psalmen  an Genè e’  ie zich 
hebben ontwikkeld tot het stereotype samenzangmuziek van de 
calvinistisch-protestantse kerken. Voor mensen die niet met deze 
muziektraditie zijn grootgebracht, klinken de tonen en wendingen van 
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sommige psalmen maar vreemd in de oren. De logica die erachter zit is 
in de hedendaagse tijd inderdaad moeilijk te doorgronden, maar vormt 
een muzikale schat. 

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

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

De oorspronkelijk melodie van psalm 134 en dus van het 'Ban alabá 
Dios' is echter wel degelijk ritmisch. Dat betekent dat sommige noten 
sneller gezongen moeten worden dan andere noten. De oplettende 
kerkganger heeft gemerkt dat ik bij orgelbeurten in Playa de gemeente 
kennis probeer te laten maken met dit vlottere ritme van het 'Ban alabá 
Dios' zoals Louis Bourgeois het waarschijnlijk ooit bedoeld heeft, al kan 
ik het hem helaas niet meer vragen. 
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LEDENLIJST 
Marga Buys 
 
De komende tijd gaan we aan de slag om de Ledenlijst van onze 
gemeente bij te werken. De Ledenlijst is belangrijk voor de kerkenraad 
en voor de (tijdelijke) dominees. Op die manier weten we wie zich 
verbonden voelen met onze gemeente en waar iedereen woont. Ook 
kunnen we alle gemeenteleden die een emailadres hebben elke week 
een email sturen met informatie over de kerkdiensten en andere 
activiteiten. 
 
We maken ook een lijst met (vaste) bezoekers van onze gemeente en 
van mensen die graag (op afstand) met onze gemeente mee willen leven 
en betrokken willen blijven. Zij krijgen bijvoorbeeld elk kwartaal het 
digitale kerkblad toegestuurd. 
 
Om de lijst bij te werken, hebben we uw hulp nodig! Ik ben van plan om 
iedereen die op de lijst staat de komende tijd te benaderen om te 
controleren of de gegevens nog kloppen.  
 
U kunt zelf ook alvast uw gegevens doorgeven. Dit kan door een mail te 
sturen naar marga.buys@gmail.com.  
 
Gegevens die we bijhouden: Voornaam, achternaam, geboortedatum, 
adres, telefoonnummer, emailadres. Eventueel kunt u ook doorgeven of 
u gedoopt bent en/of belijdenis hebt gedaan van uw geloof en vanaf 
wanneer u (ongeveer) lid bent van onze gemeente. 
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VOOR DE KINDEREN: PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN 
 
Palmzondag 
Op de zondag voor Pasen, begint in die tijd het 
joodse feest Pesach (de bevrijding van het 
joodse volk uit Egypte). Zoals veel mensen trekt 
ook Jezus met de apostelen, zijn leerlingen, 
naar Jeruzalem, want dit feest duurt 7 dagen 
lang. Hij wordt groots onthaald en bezoekt de 
zieke en zwakke mensen en geneest ze. Hij 
vertelt over God en wordt in korte tijd populair. 
De zittende priesters zijn bang voor Jezus en 
willen hem uitleveren aan Pilatus, de 
gezaghebber uit Rome. 
 
Witte Donderdag 
Op donderdag heeft Jezus een avondmaaltijd met de leerlingen, 'het 
laatste avondmaal' genoemd. Jezus zei: "één van u zal Mij verraden". 

Even later zei hij tegen Judas om te 
doen wat hij van plan was te doen en 
Judas vertrok. Na de maaltijd ging Jezus 
met zijn leerlingen Petrus, Johannes en 
Jacobus naar de Olijfberg net buiten 
Jeruzalem om te bidden. Na enige tijd 
verscheen een groep opperpriesters en 
tempelhoofdlieden, met Judas Iskariot 
aan het hoofd, die Jezus ter begroeting 
kuste, waarna gewapende lieden hem 

arresteerden. Voor deze dienst zou Judas een beloning van dertig 
'zilverlingen' krijgen. 
 
Goede Vrijdag 
Jezus wordt veroordeeld door Pontius Pilatus 
en gekruisigd op de berg Golgotha. Zijn 
vrienden haalden hem 's avonds voorzichtig 
van het kruis en legden hem in een graf dat in 
de rotsen was uitgehakt. Voor de ingang van 
het graf kwam een grote steen. 
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Pasen 
De zondag erna, kwamen drie vrouwen bij het graf. 
Ze wilden er geurende kruiden gaan leggen. De 
zon was net op toen ze er aankwamen. Plotseling 
bleven ze geschrokken staan. De steen was weg 
en het graf was leeg. Naast hen verscheen een 
engel. Hij zei: "Hij is er niet meer. Hij is opgestaan!" 
 
Hemelvaart  
Vervolgens verschijnt Jezus in de 40 dagen na 
Pasen vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan de 
dingen die Hij de leerlingen vertelt. Thomas was op dat moment niet 

aanwezig. Hij zei dat hij de opstanding van Jezus pas 
wilde geloven als hij de wonden van de spijkers in de 
handen van Jezus zou zien en zijn vinger erop kon 
leggen. 
Een paar dagen later verscheen Jezus opnieuw aan 
zijn leerlingen en liet hen de wonden aan handen 
zien en betasten. Thomas schaamde zich voor zijn 
ongeloof. Dan komt het moment dat Jezus definitief 
naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Hij verschijnt niet 
meer aan zijn leerlingen. Terwijl de leerlingen naar 

boven kijken vaart Hij op een wolk naar de hemel. 
 
Pinksteren 
De leerlingen van Jezus zijn alleen achtergebleven. 10 Dagen later is het  
heel druk in Jeruzalem. Er zijn joden vanuit het hele Romeinse Rijk. Ze 
vieren dat God de Tora heeft gegeven: "Pentakosta". De leerlingen zijn 
op deze dag ook bij elkaar, en voelen plotseling een harde windvlaag. 
Het is de heilige Geest die in hen komt. De leerlingen lopen de straat op 
en beginnen in allerlei vreemde talen hardop te praten. Ze vertellen over 
de grote daden van God en zijn zoon Jezus. De mensen om hem heen 
zijn verbaasd, dat ze alles kunnen 
verstaan. Ongeveer 3000 mensen laten  
Samen vormen zij de eerste groep 
mensen die zich "chri zich op die dag 
dopen.  Ze blijven bij de leerlingen en 
krijgen les van hen.  
stenen" noemen.
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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 2018 

nr. verschijning kopij uiterlijk 

29 4 maart 2018 26 februari 2018 

30 6 juni 2018 30 mei 2018 

31 2 september 2018 27 augustus 2018 

32 2 december 2018 26 november 

 

Bankgegevens VPGB 
Ma uro & 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 

 

 

   
 


