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Het kerkje in Kralendijk werd in 1845 gebouwd in opdracht van koning Willem III.

Kaars in de passaatwind
Bonaire op zondag-

ochtend. Door het 

ontwakende Kralen-

dijk lopen kerkgan-

gers naar het felgele 

kerkgebouwtje van 

de Protestantse Kerk. 

Onder de met kope-

ren kroonluchters 

versierde hanenbal-

ken nemen lokale 

leden in zondagse 

kledij plaats naast 

vakantiegangers in 

korte broek. Om pre-

cies tien uur klingelt 

de kerkklok en gaat 

de gemeente staan.

Tekst en foto’s Marius Bremmer

Als de dienst begon-
nen is klinkt het 
eeuwenoude en bij 
de meeste protes-

tanten in Nederland bekende 
psalmvers ‘God heb ik lief, 
want die getrouwe Heer’. Het 
galmt door de open kerkdeu-
ren over het naastgelegen 
Wilhelminaplein. 
Voorganger in de dienst is 
dominee Jaap Luinstra. On-
danks de tropische tempe-
raturen hult hij zich in een 
net zwart pak. Zijn stijl is 
traditioneel, zijn voordracht 
is bevlogen en innemend. De 
tekst van de preek komt uit 
Openbaringen 20: “Ik zag de 
doden, jong en oud, voor de 
troon staan. Er werden boe-
ken geopend. Toen werd er 
nog een geopend, het boek 
van het leven.”

“Er is genade”, verkondigt 
de dominee. En refererend 
aan de geopende boeken uit 
de Bijbeltekst: “Ook als ons 
eigen boek met levensbe-
schrijving geen sterk verhaal 
is.” Hij kiest beeldspraak die 
eilanders aanspreekt: “In het 
leven liggen we voor anker, 
maar op een dag gaan de tros-
sen los, dan drijft het levens-
schip weg, dan vaart je boot 
af. Maar God biedt houvast 
dankzij Jezus de Gekruisig-
de, de Opgestane. Het wordt 
weer Pasen!” Voor in de kerk 

brandt als bewijs de paas-
kaars, een kelkje beschermt 
deze vlam die iedere zondag 
brandt, tegen de altijd waai-
ende passaatwind. Muzikale 
begeleiding is deze morgen in 
handen van Marian Luinstra-
Passchier, echtgenote van de 
predikant. Al op haar elfde 
bespeelde ze het orgel van de 
kerk in haar geboortedorp in 
Zeeland. Ze kan hier toveren 
met het elektronische orgel! 
De liederen komen uit het 
Nederlandse Liedboek voor 
de Kerken en uit een Papia-
mentstalige liedbundel, zo-
als vanmorgen: ‘Grandi ta Bo 
fieldat’ en ‘Mas serka Bo mi 
Dios’. Bij de uitgang krijgen 
de kerkgangers een hand van 
de predikant en van de ou-
derling van dienst. Dan is er 
koffie met een koekje op het 
kerkplein.

Soemba
Jaap Luinstra komt de vol-
gende dag in korte broek naar 
Karel’s Beach Bar voor een 
toelichtend terrasgesprek. “Ik 
ben ‘emeritus-predikant’, dat 
betekent dat ik als dominee 
met pensioen ben. Mijn laat-
ste ‘standplaats’ was Katwijk 
aan Zee.” Zijn vrouw Marian 
is tropenarts. Toen Bonaire, 
Saba en St. Eustatius op 10-
10-‘10 bij Nederland werden 
gevoegd, werd ze vanuit Den 
Haag gevraagd te helpen hier 

GGD’s in te richten. “Zodoen-
de kwam ik ook geregeld op 
Bonaire. Het beviel ons hier 
zo goed dat we er na mijn 
emeritaat in 2014 maar zijn 

gaan wonen.” Luinstra diende 
in Nederland gereformeerde 
kerken in Soesterberg, Grijps-
kerk, Assen en dus Katwijk aan 
Zee. Tussendoor woonde het 

echtpaar Luinstra twaalf jaar 
in Soemba in Indonesië, uitge-
zonden voor zending door de 
gereformeerde kerk van Kam-
pen. 

Na afloop krijgen kerkgangers een hand van predikant Jaap Luinstra en van Marga Trimp, voorzitter van de 
kerkenraad van de VPGB.



“Het was niet mijn bedoeling 
om hier op Bonaire na mijn 
pensioen nog weer actief te 
worden, maar ik preek hier 
nu eens per maand en met 
veel plezier. Daarnaast leid 
ik bij afwezigheid van een 
gastpredikant wel begrafe-
nissen en doe ik waar nodig 
pastoraat. Onder leiding van 
kerkenraadsvoorzitter Marga 
Buys-Trimp (zie kader) is het 
fijn werken in deze zo veel-
kleurige en diverse gemeen-
te!”

Multicultureel
De Verenigde Protestantse Ge-
meente van Bonaire (VPGB) 
staat volledig op zichzelf en 
maakt geen deel uit van de 
Protestantse Kerk in Neder-
land. 
Ook is er geen formele band 
met de protestantse kerken 
op Curaçao en Aruba. Eeu-
wenlang betaalde de lokale 
overheid het salaris van de 
predikant – op Aruba en Cu-
raçao nog steeds – maar dit 
verviel toen Bonaire in 2010 
een bijzondere gemeente van 
Nederland werd. De onge-

veer 125 leden kunnen geen 
inkomen betalen voor een 
eigen predikant en hebben 
niet genoeg geld voor het on-
derhoud van de twee kleine 
kerkgebouwen. Naast Kralen-
dijk, met zo’n twintig tot der-
tig lokale kerkgangers en veel 
gasten, is er zondags om acht 
uur ook een dienst in Rincon, 
een dorp een kleine 20 kilo-
meter verder. 

Daar kerken zo’n vijftien tot 
twintig leden. Luinstra: “On-
ze gemeente is veelkleurig en 
afkomstig uit allerlei verschil-
lende culturen en kerkelijke 
achtergronden. We hebben 
bijvoorbeeld ook leden met 
een Surinaamse achtergrond 
en sommigen hebben een 
Spaanstalige achtergrond. 
Velen, vooral uit Nederland, 
zijn maar tijdelijk op het ei-
land. Dat vluchtige maakt 
het enerzijds lastig om een 
gemeente te zijn, maar geeft 
ook heel veel rijkdom en een 
gevoel van verbondenheid 
met een wereldwijde kerk.”

De VPGB is volgens Luinstra 

een wat introverte gemeen-
te, maar op donderdagen 
gaan in Kralendijk de kerk-
deuren open voor passagiers 
van cruiseschepen die dan 

het eiland aandoen. “De be-
manning die aan boord de 
rottigste klussen doet komt 
vaak uit Noord-Sulawesi. 
Sommigen van hen kennen 

me intussen. Ik spreek Indo-
nesisch en praat en bid met 
deze meest christelijke jon-
gens en hun meegebrachte 
moslim-collega’s.”
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Onder de met zes koperen kroonluchters versierde hanenbalken nemen lokale leden in zondagse kledij plaats 
naast vakantiegangers in korte broek.

Al op haar elfde bespeelde Marian Luinstra het orgel van de gereformeerde 
kerk in het Zeeuws-Vlaamse Schoondijke.

Marga Buys-Trimp (37) is voorzitter van de kerkenraad van de VPGB. 
Ze werd in Leerdam geboren als dochter van een gereformeerde 
dominee en studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam. Sinds vijf jaar woont ze met man en kinderen op Bonaire 
en verdient er de kost als zelfstandig consultant. “Onze gemeente dri-
jft helemaal op vrouwen. Mannen op Bonaire zijn helaas geen trouwe 
kerkgangers.” 
Veel leden steken de handen uit de mouwen. Er is elke twee weken 
Bijbelkring en wekelijks oefent het koor onder leiding van Marian Lu-
instra. Er is een zondagse kinderclub en er kwam een rooster toen er 
even geen geld was voor betaalde schoonmaak. “Onze kerk roeit in 
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op Bonaire in armoede.”
Dit jaar rapporteerde de Nationale Ombudsman dat Bonaire de arm-
ste gemeente van Nederland is. Recent organiseerde de kerkenraad 
daarom een voedselpakkettenactie. Buys-Trimp: “We zijn soms al 

blij als we als kerk de elektriciteitsrekening kunnen betalen. Gelukkig 
bestaat in Nederland een ‘Stichting Vrienden van de VPGB’. Die re-
gelt de selectie van onze gastpredikanten en werft fondsen voor diens 
vliegticket en bijvoorbeeld het onderhoud van de kerkgebouwen.” 
De gastpredikant deze winter is ds. Paul Saraber, wonend in Frankrijk 
en van vrijzinnig protestantse huize. Buys-Trimp lachend: “Dus ko-
mende zondag klinkt weer een ander geluid van de kansel dan we 
van Jaap Luinstra gewend zijn.” 
De voorzitter van de kerkenraad pakt zelf ook veel praktisch werk op. 
Ze redigeert de digitale nieuwsbrief en instrueert gastpredikanten in 
het pastoraat. 
Naast haar betaalde werk als consultant en het kerkenraadswerk is 
ze ook lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Reclassering 
Caribisch Nederland en lid van de Raad van Toezicht van een basis-
school. “Het is een klein eiland. Ik ben hier ook degene die schaak-
lessen geeft...”

Handen uit de mouwen

De Protestantse Kerk op Bonaire


