Aug.-Sep./ 2018

God kan ook jou gebruiken!
“We hebben verschillende gaven,
onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.”
Romeinen 12.6a
Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering. De
voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij
maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: “Als ik
deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit!
Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen.”
Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: “Goed, maar dan moet broeder
Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot
enige prestatie komen.” Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je mij eruit wil
hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig,
iedere diepte ontbreekt eraan.” Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan gaat
broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de
enige is die gelijk heeft.”
Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil
wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de
verkeerde kant op.”
Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om
aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank,
om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle
andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer
en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de
beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of
meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar.
De Meubelmaker ging naar huis.
Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons
allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!”
Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze
hemelse Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn werkzaam, als wij elkaar
bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar
nodig.
Bron: Internet
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Diensten met Heilig Avondmaal
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Denielly de Boer
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Taeke Greidanus
Ev. Ezequiel de Carvalho en
Ds. Lucio Manoel (IRB de Maceió)
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Lezing: Doroti Petter
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Kanselruil met IER Tibagi
Dienst in Lar Eben Haëzer
Ds. Roberto Verburg
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Lezing: Henriette Morsink
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Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto, in Shalom.
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VAN DE KERKENRAAD

De media bracht de beelden van de redding van de tieners en hun trainer in
Thailand en iedereen was erg blij met de succesvolle redding. De video's
vrijgegeven op internet kunnen leiden tot een interessante reflectie en zelfs
een allegorie met het grootste reddingswerk ooit, toen Jezus Christus zijn
bloed vergoot voor zondaars aan het kruis. Het was heel moeilijk om te redden,
veel mensen waren erbij betrokken, een duiker stierf, de gezinnen van de
tieners keken toe en veel mensen stonden te wachten bij de ingang van het
grotencomplex. Voor onze redding werd een hoge prijs betaald. Onze redding
heeft het leven van Jezus Christus gekost. Verlang je ernaar om Christus, je
Verlosser, te ontmoeten, of woon je liever in een spirituele grot, omringd door
duisternis en gevaren voor je ziel?
#Gebeurde
Juli – schoolvakanties - tijd om met de familie te reizen, naar de Zeskamp
in Não-Me-Toque te gaan, het bijwonen van de EBF op de 16 en 17 juli, of
om uit te rusten en weer energie op te doen.
Op 16/07/18 is Marcelli Silva Denck geboren, dochter van Juliana Rodrigues
en Marcelo Denck, zusje van Juliê. We danken God voor dit nieuwe leven.
In de kerk hadden we de gelegenheid om de ds. William da Cruz van het
project San Martin in Ponta Grossa op 15 juli. Op 29 juli ontvingen we ds.
Luciano Betim van de IPB in Campo Largo en op zondag, 3 augustus ds.
Josemar Bonho van IER Itararé die de morgendienst leidde en samen met
de ouderlinge Veronika Elgersma van IER Tibagi namen zij deel aan het
kerkelijke visitatie. De zondagschoolkinderen hadden de gelegenheid om
het verhaal van David te horen, verteld door vrijwilligers op de 3 zondagen
van hun vakantie.
En zo gaat het leven weer zijn normale gang, evenals activiteiten in de kerk.
De Bijbelstudiegroepen ontmoetten elkaar opnieuw, de repetities van Coral
Hosanna zijn in volle gang voor de presentatie op het Festival de Corais; de
catechasatie, Club´s en JUC zijn al opnieuw begonnen. De nieuwe groep
die belijdeniscatechisatie volgt zijn al 2 keer bij elkaar geweest en
verschillende commissies hebben elkaar alweer ontmoet om hun werk in dit
tweede half jaar voort te zetten. Bid dat al deze activiteiten onder de zegen
van God mogen vallen.
Op Vaderdag ontvingen twee jongens het sacrament van de doop: Lucas
Albert Wolters, van Ruben e Joseli Wolters e Angelo Sawatsky Petter, van
Rudolf e Rafaela Petter.
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#Gaat gebeuren
• De Evangelisatiecommissie organiseert een ochtendkoffie met woord en
zang tijdens de Agroleite op zaterdag 18 augustus vanaf 08.00 uur. Dhr.
Walter dos Santos Jorge is de spreker. De muziekgroep Kyrios zal
deelnemen aan het evenement en de opbrengst is voor het Associação
Projeto Vida da Igreja Presbiteriana de Jaguariaíva. Neem deel, koop je
kaartje en kom een kopje koffie drinken en prijs God met liederen, gebed en
studie van Zijn woord.
• We zijn van plan de diensten met Heilige Avondmaal te vieren op zondag
19 augustus.
#Gebeden
Dat we in de dagelijkse bezigheden tijd nemen om God te zoeken, voor de
ontvangen zegeningen te danken en vragen om zijn leiding in ons leven, en
aan mensen te denken die ziek of in behandelingen zijn, evenals degenen
die zich eenzaam voelen of relatieproblemen hebben.
Moge onze gebeden een stimulans zijn voor de beroepingscommissie, die
een nieuwe dominee zoekt voor onze kerk. Laten we bidden om wijsheid en
liefde voor de broeders en zusters van de kerkenraad in de beslissingen die
daar worden genomen.
De Diaconie organiseert de
CAMPANHA DO QUILO van etenswaren
voor de CACJ Jardim Colonial.
Wij rekenen op uw donaties in de diensten van zondag 26/08.
De kinderen van de CACJ bedanken!
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GEMEENTE

De Vakantie BijbelSchool (EBF)
was dit jaar op 16 en 17 juli, met
meer dan 120 kinderen aanwezig
iedere dag, de meesten kwamen
uit de omgeving van de kolonie.
We hebben de kinderen met veel
plezier snacks kunnen geven,
een verhaal meegegeven, en
activiteiten en spelletjes met ze
gedaan.
In de kerk hebben we samen gezongen, gebeden en naar verhalen
geluisterd.
De Biblesong groep heeft ons begeleid bij het zingen en veel leden en
jongeren van de kerk hebben ons meegeholpen bij de voorbereidingen en het
moment in groepen, dat was erg fijn!
We bedanken ook een ieder die heeft bijgedragen met een koek, andere
etenswaren of een gift, maar ook die voor ons hebben gebeden.
Dat het werk van God zo door mag gaan met veel liefde! Dank u wel,
Departement van Evangelisatie
Woorden van een kind dat de verhalen van D. Zuleide in detail kon navertellen:

“Ik heb genoten van de EBF, vooral het spelen en het werkje en ook
het zingen. Ik heb een paar nieuwe vriendinnetjes gemaakt, e zij wonen
erg ver en daarom kan ik ze niet meer ontmoeten, maar volgende
EBF komt zij ook weer. Ik vond het erg leuk en vermakelijk!”
Lavínia Rabbers Fanha
Als je foto’s wilt zien, kijk dan op: : http://castrolanda.ierb.org.br/albuns/

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, om 15 uur in Lar Eben Haëzer
30/08

27/09

25/10

29/11
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Doação de Livros
O Departamento de Evangelização solicita doação de livros, devocionais ou outros
materiais, novos ou usados, que contenham mensagens cristãs, para colocarmos no
posto de saúde Jeová Ribeiro, afim de que mais pessoas possam ter acesso à
mensagem de Deus!
Será recolhido na entrada da igreja, até o domingo 09/09, em uma caixa com a
identificação “PROJETO LEITURA ENRIQUECE”.
Agradecemos a colaboração!

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
14 september, om 15 uur.

BLOEMEN IN DE KERK
Augustus
September

19/08
26/08
02/09
09/09
16/09
23/09
30/09

Fam. Frans Borg
Fam. Pablo Borg
Fam. Roberto Borg
Fam. Richard Borg
Fam. Cornelio Borg
Mevr. Aly Bösmüller
Fam. Rudolfo Bösmüller

KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER
Augustus

September

21/08
23/08
28/08
30/08
04/09
06/09
11/09
13/09
18/09
20/09
25/09
27/09

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

(09:30 – 10:30 uur)

Antje Rabbers en Tina Wolters
Teun en Alie Groenwold
Geke Kassies en Henrietta Rabbers
Geertje Salomons en Henny Kiers
Henriette Morsink en Ina Nienhuys
Janneke v/d Riet en Janny van Arragon
Antje Rabbers en Tina Wolters
Jantje Morsink en Lientje Groenwold
Klaasje Bouwman en Olga van Nouhuys
Jan en Bonny Treur
Tea Pandorf en Tineke de Jager
Wieneke Salomons en Wimmy Greidanus
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OPPAS
AUGUSTUS

19/aug
26/aug

Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Douglas de Farias
Alice Strijker, Valéria Camargo
Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske

SEPTEMBER

02/sep
09/sep
16/sep
23/sep
30/sep

Karine Rabbers, Catharina de Jager
Christiane Dijkstra
Mariana Strijker, Thainá Petter
Milena Bosmuller en Rafaela Bosmuller
Emmelyn van den Broek, Johanna Farias
Michel Bosmuller
Camilla Silveira, Mariana Baldissera
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Rayane Petter en Thays Furtuoso

GEFELICITEERD JARIGEN !
26/08

Cecília Johanna Strijker

3

03/09
09/09
09/09
12/09
13/09

Thomas Swart Bösmüller
Eloysa Jeane Rabbers
Bianca Carvalho Petter
Albert Reinder Barkema Neto
Clara Emilia Strijker

8
9
5

17/08
25/08
28/08

Mevr. Mieke Noordegraaf Kruizenga
Mevr. Fokje Fokkema de Jager
Dhr. Reinder M. Barkema

95

03/09
14/09

Mevr. Trijntje Kiers Salomons
Dhr. Teunis J. Groenwold

79
70

1
1

82
79

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

-7-

CONTACTEN
Ds. Roberto Verburg: 3234-1141 / 99123-4513 / 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: Ev. Ezequiel
Op woensdag: Ds. Roberto
SECRETARIAAT
Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 september 2018.
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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