Stichting Vrienden van de Verenigde Protestantse Gemeente Bonaire(VPGB)
Jaarverslagen 2019 en 2020
1.Inleiding
Op 19 december 2014 werd de Stichting Vrienden van de VPGB opgericht om daarmee van
uit Nederland de Protestantse Gemeente op Bonaire daar waar mogelijk te ondersteunen. De
statuten van de Stichting vermelden als doelstelling:
DOEL
Artikel 2.
1.De stichting heeft ten doel:
a. fondsenwerving ten behoeve van projecten van de VPGB, welke ondersteuning behoeven
b. Ondersteuning in het het onderhoud van het kerkgebouw(monument) te Kralendijk en het kerkgebouw te
Rincon van de VPGB te ’Bonaire, en ter financiële ondersteuning van de inrichting en instandhouding daarvan
c. voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2.Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. Naambekendheid van de VPGB te bevorderen
b. Contact te onderhouden met de kerkenraad van de VPGB met betrekking tot
projecten, die in aanmerking komen voor fondsenwerving
c. Fondsenwerving in de meest ruime zin.

2. Bestuur van de Stichting
In 2015 werd het bestuur gevormd door:
Voorzitter:
drs. J.Greven
Secretaris :
drs.G.K.Wiersma
Penningmeester : drs.P.K..Borkent
Het bestuur kwam voor overleg bij elkaar op 19 juli 2019, 17 juli 2020 en 19 november 2020.
Daarnaast vond regelmatig telefonisch overleg of via de e-mail tussen bestuursleden plaats.
3. Activiteiten van de Stichting in verslagjaar.
Predikanten
Na de transitie van Bonaire als onderdeel van de Nederlandse Antillen naar een Openbaar
Lichaam van Nederland, had de gemeente te maken met een predikantsvacature, welke niet
langer bekostigd werd door de overheid van de Nederlandse Antillen. Bonaire als Openbaar
Lichaam, deel uitmakend van Nederland, kreeg te maken met de scheiding van Kerk en Staat.
Op de bekostiging van een predikant voor de VPGB was de kerkenraad niet voorbereid. De
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties trof na verzoek van de VPGB een
transitieregeling, waardoor het voorlopig mogelijk werd predikanten met emeritaat om niet uit
Nederland aan te trekken voor kortere of langere tijd. De Vertegenwoordiger van de
VPGB(Wiersma) in Nederland rekruteerde de predikanten vanaf 2011en daarna werd deze
taak geïntegreerd in de activiteiten van de stichting sinds 2015.
In het verslagjaar 2019 werd de predikantsvacature vervuld door ds.B.Hengeveld,
ds.N.K.Mos, drs.J.Greven en ds.P.P.Saraber en in 2020 door ds.P.P.Saraber, ds G.J.Heeringa,
ds.N.K.Mos, ds.J.A.Vegh en mevr.ds.W. van der Linden.
Hoewel onze stichting de vliegreizen van predikanten voor haar rekening neemt, blijkt dat
ook de huur van de pastorie voor de VPGB een zware last is in de financiële exploitatie van
de Gemeente.
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Comité van Aanbeveling
De secretaris houdt het Comité van Aanbeveling van de Stichting in een regelmatige update
per email op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Stichting en de VPGB. Leden van het
CvA zijn:
drs. Fokko J. van Duijne, voormalig voorzitter RvC Nederlandsche Bank
De heer Rik Felderhof, schrijver en televisiepresentator
Ds. Roelof Steenstra, o.m. voormalig marinepredikant te Curacao
Prof.dr. A.F.P.Bakker, voorzitter Raad van Toezicht van het Pensioenfonds Caribisch
Nederland
Geestelijke Verzorging Detentiecentrum Bonaire
Tijdens een tweedaags bezoek aan Bonaire heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) in
november 2018 de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) officieel geopend. De
nieuwe gevangenis biedt plaats aan 113 gedetineerden en 10 arrestanten en is de enige
justitiële inrichting op de BES-eilanden.
De Geestelijke Verzorging van gedetineerden is een van de onderwerpen, welke geregeld
diende te worden. De kerkenraad van de VPGB mandateerde voorzitter Jan Greven en
secretaris Guido Wiersma om in gesprek te gaan met de afdeling Geestelijke Verzorging van
DJI in Den Haag . De gesprekken gingen van start in 2017 . Geprekspartners zijn de
vertegenwoordigers van de RK denominatie in de Geestelijke verzorging en van Protestantse
zijde, ds.J.G.Heetderks, Hoofd Geestelijke Verzorging bij DJI. In beide verslagjaren vond
overleg plaats, waarbij het grondslagdocument voor geestelijke verzorging in Nederland als
basis dient , waarbij ook gekeken werd naar een invulling van de geestelijke verzorging, eigen
aan de situatie op Bonaire. In 2019 werd in dit kader een bezoek gebracht door een
afgevaardigde van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om in kaart te brengen hoe de
Geestelijke Verzorging JICN o.m. binnen de Protestantse denominaties op het eiland
georganiseerd zou moeten worden. Ook een delegatie van de RK Geestelijke Verzorging
bracht een bezoek in dit verslagjaar aan Bonaire om de voor die denominatie relevante situatie
op te nemen en te bespreken met de RK denominatie ter plaatse. Rond de jaarwisseling werd
duidelijk, dat voor de Protestantse denominatie de VPGB als uitzendende instantie werd
aangewezen en dat de Protestants Geestelijk Verzorger naast de uitvoering als GV ook de
Coördinatietaak kreeg toegewezen onder de diverse Protestantse denominaties op het eiland.
In juli 2020 werd de vacature voor de Protestantse GV geplaatst bij de Rijksdienst Caribisch
Nederland, later ook in Europees Nederland. Eind 2020 is de sollicitatie procedure nog in
volle gang.
Restauratie/renovatie van de kerk te Playa Kralendijk
Na de restauratie van de kerk in Rincon( zie jaarverslag 2017-2018), wordt met de
beschikbare financiële middelen van de Stichting Vrienden van de VPGB sinds 2019 in een
vijfjarig onderhoudsplan de buitenkant van de kerk te Playa aangepakt.
De binnenkant en nevenruimtes van de kerk te Playa zijn echter hard aan een renovatiebeurt
toe. De regentijd en vooral in de maand november in 2020 heeft nog eens aangetoond, dat
alom lekkages zich hebben voorgedaan, die een structurele renovatie aan dak en binnenruimte
vergen. In 2021 zal de Stichting Vrienden van de VPGB een beroep doen op fondsen om de
renovatie van genoemde onderdelen van de kerk mogelijk te maken, naast de bijdrage, die de
VPGB zelf zal leveren.
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Communicatie van de Stichting met de Kerkenraad VPGB
Zoals gebruikelijk werd vooral met de praeses van de VPGB, mevrouw Desiree Coffie het
contact onderhouden in rechtstreeks contact ,dan wel via e-mail, per Skype of telefoon.
Mevrouw D.Coffie trad echter toe tot de Eilandsraad voor de MHP, waarmee naast haar
reguliere werk, het voorzitterschap van de kerkenraad teveel beslag op haar beschikbare tijd
legde. De vice-praeses, mevrouw Marga Buijs-Trimp nam veel van haar taken over en eind
2019 werd mevrouw Buijs praeses van de kerkenraad.
De contacten bestonden uit overleg over aan te trekken predikanten, zoals in Nederland
gebruikelijk is en diverse andere inhoudelijke zaken, zoals de GV voor het detentiecentrum,
verder de zorg, die er bestaat over de materiële zaken als renovatie van de kerkgebouwen.De
dienstdoende predikanten in het verslagjaar maakten deel uit van de
kerkenraadsvergaderingen, waarin o.a. ervaringen in Nederland met de kerkenraad van de
VPGB werden uitgewisseld.
Onnodig eigenlijk te vermelden, dat de Stichting in dit alles slechts een adviserende stem
heeft en de besluitvorming uiteraard plaatsvindt binnen de kerkenraad van de VPGB.

