April – Mei / 2018

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”
(2 Korintiërs 5.17)

Alle mensen hebben een soort identiteitsbewijs, zoals een RG, of, in het
geval van kinderen, een geboortebewijs. Het identiteitsbewijs bevat
informatie die de persoon identificeert, zoals zijn naam, de naam van zijn
ouders, zijn geboortedatum en -plaats. De kerk heeft ook een
identiteitskaart. De "identiteitskaart" van de kerk is Jezus Christus, die stierf
aan het kruis en werd opgewekt uit de dood. Niet dat het letterlijk een
document is, maar Jezus is zeker de persoon die zijn identiteit aan de kerk
verleent. Degenen die Jezus als hun Heer en Redder belijden, dragen de
naam van christen, maken deel uit van het christelijke gezin en hun
persoonlijke geschiedenis is verweven met de geschiedenis van de kerk. In
Hem zijn we een nieuwe persoon. Het is zeker dat in elke dienst, wanneer
het christelijke gezin samenkomt om de Heilige Schrift te horen, het Woord
van God de kerk wil aankondigen dat zijn identiteit gevestigd is in Jezus
Christus. Van alle diensten van het jaar valt de Paasweek op, omdat we op
Goede Vrijdag en Paas Zondag twee uiterst belangrijke momenten in het
leven van Jezus herdenken die de identiteit van de kerk ondersteunen.
Aan de ene kant zijn dood aan het kruis. Door het kruis erkennen we dat
zonde - onze zonde - ons verwijdert van God. En er is niets wat we, door
onze eigen kracht, kunnen doen om gemeenschap met God te herbouwen.
De mens, op zoek naar zijn redding door zijn eigen kracht, hij worstelt en
strijd om op te staan. Maar als hij zijn kracht beëindigt, dan komt God, in
zijn oneindige liefde, tot ons door Jezus, hem zendend aan het kruis. Het
kruis van Goede Vrijdag kondigt ons gebrek en onze beperkingen aan.
Alleen door de dood van Jezus krijgen we verzoening met God.

Aan de andere kant verkondigt Jezus door zijn Opstanding dat er een
reële mogelijkheid is voor een nieuw leven. Zoals de apostel schrijft: "het
oude is geëindigd en het nieuwe is gekomen." Het nieuwe leven in Christus
nodigt ons uit om de prioriteiten en de betekenis van ons leven te herzien.
Het nieuwe leven in Christus motiveert ons om niet alleen aan onze eigen
belangen te denken, maar moedigt ons aan om voor het welzijn van onze
naaste te zorgen. We zijn gemotiveerd om verzoening met onze naaste te
zoeken in plaats van haat, verdriet en afgunst in ons hart te dragen. Het
nieuwe leven in Christus doet ons nadenken over het lijden van de mensen
om ons heen en een gebaar van solidariteit, een gebed of open oren om te
luisteren. Het nieuwe leven in Christus roept ons op om deel te nemen aan
de missie van God in de wereld, het brood te delen met hen die honger
hebben en Zijn Woord te verkondigen.
De mogelijkheden om het nieuwe leven in Christus te leven, zijn talrijk.
Belangrijk is dat we iedere dag onthouden onze nieuwe identiteit als kerk
en als christen, zoekende de leiding in Zijn woord om onze houdingen,
gevoelens en gedachten te evalueren, om samen te wandelen met de
christelijke familie en Jezus Christus te volgen. Want in Christus zijn alle
dingen nieuw geworden. Mogen wij geloven en leven van deze gave die Hij
ons geeft.
Ds. Alexander Busch

KERKDIENSTEN
Diensten
15/04

9:30uur
19:30uur

Voorgangers

Collectes

Ds. Alexander Busch
Lezing: Debora Noordegraaf
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Jantje Morsink

P

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

H

22/04

9:30uur
19:30uur

Ev. Ezequiel de Carvalho
Ds. Alexander Busch
Lezing: Denielly de Boer

P
P

Evangelisatie

29/04

9:30uur

Ds. Roberto Verburg
Lezing: Dora Petter
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Jenneken Greidanus

P

Diaconie

19:30uur

H
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01/05

9:30uur

Dankdienst
Ds. Alexander Busch
Medewerking Wijk Ilha/Maracanã
Gemeentedag in de molen

P/h

06/05

9:30uur

Ds. Roberto Verburg
Lezing: Geraldo Morsink
Ds. Alexander Busch
Lezing: Hendrikus Salomons

P

Hemlvaartsdienst
Ds. Alexander Busch
Lezing: Henriette Morsink

P

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

P

Evangelisatie
H.A.: Diaconie

19:30uur

10/05

19:30uur

13/05
9:30uur
19:30uur

20/05
9:30uur

19:30uur

02/05

20uur

Diensten met Heilig Avondmaal
Ds. Alexander Busch
Lezing: Isabella Gomes Treur
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Julian van de Riet
Pinksteren
Ds. Roberto Verburg
Medewerking Koor Hosanna
Lezing: Lientje Groenwold
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Mini Kiers

CACJ
Jardim colonial

Evangelisatie

P

P

P/h

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

H

Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Alexander Busch.

VAN DE KERKENRAAD

“We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.”
2 Korintiërs 5.7

Vaak zouden we graag willen kunnen zien wat er in het leven gaat gebeuren.
Zodoende kunnen we de gebeurtenis voorbereiden, controleren of
voorkomen. Een wijs persoon zei: "Hoewel we niet kunnen zien wat er gaat
gebeuren, God kan het!" Wat is beter en geruststellender dan dat?
Interferentie in de toekomst zou zowel vandaag als morgen verpesten. Omdat
Jezus beloofde om elke dag voor ons te zorgen - en dat geldt ook voor
morgen – kunnen we dagelijks in geloof leven.

-3-

Dankbaar voor Gods grote liefde voor ons, waren we in staat om de speciale
eredienst te vieren, te beginnen met de dienst van de Wereld Gebed Dag,
die ook in de Lar Eben Haëzer gevierd werd, waar we een beetje van de
realiteit in Suriname hoorden. Diezelfde zondagavond, presenteerde pastor
Ilmo Riewe in de naam van de Departamento da Missão de projecten van
de Missão en alles wat ze inhouden. Op 18 maart was het de zondag van
de Missão, in deze dienst hadden we de kanselruil, pastor Aldrin Jensen
leidde de dienst hier in ons midden en pastor Alexander was in IER Nova
Holanda. Palmzondag: de kinderen van de zondagsschool gingen de kerk
binnen met palmtakken, terwijl het koor Infanto-Juvenil Mensageiro, van de
Congregação São José van de IER Tibagi, een mooi lied zong. Op Witte
Donderdag vierden we het Heilig Avondmaal, waarbij we herdachten dat
Heer Jezus aan het kruis Zijn lichaam en bloed gegeven heeft voor ons. Op
Goede Vrijdag en Pasen vierden we de diensten met versen ook in het
Nederlands, op Paaszondag werd de nieuwe kaars aangestoken (uitleg op
de website castrolanda.ierb.com.br) in die dienst hadden we de
medewerking van het Koor Hosanna. We danken iedereen die op de een of
andere manier heeft meegewerkt met deze speciale diensten.
We hadden andere activiteiten zoals de Algemene Leden Vergadering op 8
maart, de kinderen en jongeren van de zondagsschool konden deelnemen
aan de “Tarde da Alegria”, georganiseerd door de Departamento de
Evangelização. De kinderen van de Escola Municipal vierden Pasen met
een dienst waarbij iedereen deelnam aan een cantate; de leerlingen van de
Escola Evangélica vierden ook Pasen met een dienst in de kerk.
Vanuit onze gemeente denken we aan het overlijden van broeder Henk
Rabbers, die na een lange periode van ziekte, omringd door liefde en zorg
van zijn gezin, rust en vrede vond en de leeftijd van 81 jaar bereikte.
Nog steeds geschokt door het trieste nieuws van het overlijden van Nathalia
Deen, bidden we voor de familie Deen, vooral dat onze trouwe God de
harten van Albertus en Suzana, Carlos en Marcia troost, hun sterkte en
moed geeft, om deze droevige periode te doorstaan. We denken met
dankbaarheid aan het herstel van Carlos en wensen hem kracht bij het
verdere herstel.
Laten we bidden voor deze families!
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GEMEENTE

Ik wil hier allen danken voor de steun en het condoleren voor het verlies van
mijn man Hendrik Rabbers.
Voor de gebaren en verzachtende woorden aan de familie.
Speciaal wil ik ook mijn schoondochter Elisandra bedanken voor alle liefde
en tijd besteed aan het verzorgen van hem. Sinds het begin van zijn ziekzijn
bijna drie jaar geleden. Bezoeken aan de dokter, onderzoeken en alles wat
nodig was. Het was het lot dat hij in jouw armen is overleden toen hij
klaargemaakt werd om naar de dokter te gaan. Hij wist dat je heel goed voor
hem zorgde. Hartelijk dank.
Janny Salomons Rabbers

+

in Lar Eben Haëzer

 26/04, 28/06 en 26/07 om 15 uur = THEEcatechese

Wijk Ilha + Maracanã, nodigt iedereen uit voor de

Gemeentedag IER Castrolanda
op dinsdag, 1 mei.
We beginnen met een Dankdienst om 9:30 uur.
Daarna word iedereen verwacht op de gemeentedag!
* Meer details zullen later worden verzonden.

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
11 mei om 15 uur.
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KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER
April

Mei

17/04
19/04
24/04
26/04
03/05
08/05
10/05
15/05
17/05
22/05
24/05
29/05

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

(09:30 – 10:30 uur)

Janny van Arragon en Ina Nienhuys
Jantje Morsink en Christina Rabbers
Klaasje Bouwman en Tina Wolters
Olga Nouhuys en Antje Rabbers
Tineke de Jager en Tea Pandorf
Wieneke Salomons en Wimmy Greidanus
Aafke Rabbers en Annamaria Noordegraaf
Tina Wolters en Carla Leffers
Antje Rabbers en Fokje de Jager
Ben en Hilda van Arragon
Teun en Alie Groenwold
Frans en Janny de Jager

BLOEMEN IN DE KERK
April

Mei

15/04
22/04
29/04
01/05
06/05
10/05
13/05
20/05
27/05

Fam. Rein Barkema
Fam. Albert Barkema
Fam. Reinder Barkema Neto
Wijk Ilha / Maracanã
Fam. Mauricio Barkema
Fam. Gerrit van de Beld
Fam. Clarise van de Beld
Fam. Alexandre Boer
Fam. Adriano Boer

OPPAS
APRIL

15/04
22/04
29/04

Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Karine Rabbers
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
Valéria Camargo, Catharina de Jager
Mariana Akimoto en Rayane Petter

MEI

06/05
13/05
20/05
27/05

Mariana Strijker, Johanna Farias
Thiago van der Vinne
Emmelyn van den Broek, Thainá Petter
Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske
Camilla Silveira, Vivian Rabbers
Thays Furtuoso en Camila Bosmuller
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Milena Bosmuller en Rafaela Bosmuller
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GEFELICITEERD JARIGEN !
15/04
16/04
16/04
19/04
19/04
23/04

Laura Baldissera Bouwman
Carolina Galetto Husch
Daniel Mateus de Farias
Rebeca van der Vinne
Arthur Silva Janssen
Melissa Terezinha Petter

2
9
2
10
3
4

02/05
13/05
13/05

Lavínia Rabbers Fanha
Davi Moreira de Jager
Rafner Diederick Verburg

6
9
8

20/04
20/04
20/04
24/04

Dhr. Ubel Salomons
Mevr. Janny Strijker de Jager
Mevr. Geke W. Kiers Kassies
Dhr. Reinder J. Fokkema

80
78
76
73

01/05

Mevr. Adriana Z. M. de Carvalho

52

EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD !
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN !

SECRETARIAAT

Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 april 2018.
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.
Site: castrolanda.ierb.org.br
CONTACTEN
Ds. Alexander Busch: 3234-1125 / 99147-1968 / alexanderrobertobusch@gmail.com
Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-0831 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 / 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Koster Luiz: 98859-4471 / 99926-2608
DAG VAN RUST
Op maandag:
Ds. Alexander en Ev. Ezequiel
Op woensdag:
Ds. Roberto
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