Mei – Juni / 2018

LITURGIE
“Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf
als een levend, heilig em God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is
de ware eredienst voor u”
Romeinen 12.1

Aanbidding is liturgie
Liturgie betekent "volk in actie". Onder de eerste christenen in de gelijkenis van
de Joden, werd het woord liturgie gebruikt als een betekenis van 'religieuze dienst
aan God'. De liturgie is de publieke manifestatie die reageert op het volk van God,
door de hereniging van het aardse met het goddelijke, het contingent met het
absolute, het tijdelijke met de eeuwige, zondige mens met de Heilige God.
De liturgie is verdeeld in:
Aanbidding
“Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in
waarheid” Johannes 4.24

Dit deel van de dienst bestaat uit gebeden, uitingen van verheerlijking en
verhoging van de naam van God door het lezen van de bijbel, psalmen, liederen en
gezangen. Calvijn leert ons dat het lied een versiering is om meer genade en
waardigheid te geven aan de lofprijzingen van God, het is een middel om de harten
op te wekken en het enthousiasme te behouden in onze gebeden! Een schrijver zei
dat de dienst een houding is die we alleen zingend kunnen uitdrukken. Direct in het
begin, plaatst de mens zichzelf in de positie van aanbidder voor een Heilige en
Rechtvaardige God.
Beperking en bekentenis
“Ik schreeuwde het uit: Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik ben een mens met
onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb
ik met eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. Jesaja 6.5

Dit moment valt de mens in zichzelf en ziet zijn staat van ellende en ongeldigheid
in de aanwezigheid van de heilige God. Dit bewustzijn leidt ons naar de belijdenis
van onze zonden en openbaart dat we vergeving nodig hebben.
Dankbaarheid
Dit moment spreken we onze dankbaarheid uit naar God voor alles wat Hij ons
heeft gegeven door zijn verlossing en zijn vergeving.

Opbouw / Toerusting
“Samuel, Samuel! En Samuel antwoordde: Spreek, uw dienaar luistert.”
1Samuel 3.10b

Dit is het moment van de dienst dat God door zijn woord tot zijn kerk spreekt en
de gemeente zijn aanbidding antwoord met gebeden en lof, een moment van
toewijding waarin de mens reageert op de roeping van God om hem met een oprecht
hart te dienen. De dominee is ongetwijfeld heel belangrijk, want hij heeft de
verantwoordelijkheid om de boodschap van God aan zijn volk te brengen. We
moeten altijd de woorden onthouden die door een dominee zijn uitgesproken: "De
dienst die God behaagt, is bijbels en op Christus gericht." De centrale boodschap
wordt aangekondigd, Gods plan voor de mens om hem volledig te redden door het
volmaakte en verlossende werk van Christus, die zichzelf aanbood om ons te
verlossen, en aldus verzoende hij de mens met God door zijn volbrachte
reddingswerk. "Het is God die de mens komt ontmoeten. God spreekt, de mens
hoort; God laat zich zien, de mens overweegt; God zegent, de mens looft ... "
“Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd liefgehad,
mijn liefde zal je altijd vegezellen.” Jeremia 31.3

Toewijding
Algemene gebed: op dit moment wijden we ons aan God en bidden we voor de
gemeente.
Collecte: De collecte is een uitdrukking van onze dank aan God. Laten we naar
de kerk gaan om ons eigen leven te offeren als een levend offer dat God welgevallig
is, niet alleen om zegeningen te ontvangen, maar ook om onze dankbaarheid te
tonen.
Conclusie van de dienst
Dit is het deel van het laatste gebed, de zegening en de Amen. Door de kerk te
verlaten en haar bewust te maken van haar missie, namelijk het verlossende werk
van onze Heer Jezus Christus te verkondigen, niet alleen met woorden, maar vooral
met een getuigenis van het leven. Waar we de zegen van God ontvangen aan het
einde van de dienst.
Moge onze diensten dit karakter hebben, waar we aanbidden, belijden, dankbaar
zijn en opbouwen voor de eer en glorie van onze God, dat zo ons dagelijks leven in
Zijn tegenwoordigheid, met een rationele eredienst, maar aangenaam en volmaakt
in de tegenwoordigheid van God. En zo kunnen we getuigen van de liefde van deze
GOD voor ieder van ons, amen!
Ev. Ezequiel de Carvalho
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KERKDIENSTEN
Diensten
20/05
9:30uur

19:30uur

27/05

9:30uur
9:30uur

19:30uur

Voorgangers
Pinksteren
Dienst met Openbare Belijdenis
Ds. Roberto Verburg
Medewerking Grupo de Louvor
Ds. Roberto Verburg
Medewerking Koor Hosanna
Lezing: Mini Kiers

Collectes
P/h

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

H/p

Ds. Alexander Busch
Lezing: Lientje Groenwold
Dienst in Lar Eben Haëzer
Dienst met Heilig Avondmaal
Ds. Roberto Verburg
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

Diaconie

H

P

03/06

9:30uur
19:30uur

Ev. Ezequiel de Carvalho
Ds. Alexander Busch
Lezing: Katia Loman

P
P

AASC: CACJ
CDC en PROSAR

10/06

9:30uur
19:30uur

Ds. Geraldo Silveira (IPB BH)
Ev. Ezequiel de Carvalho

P
P

Evangelisatie

17/06

9:30uur

Ds. Alexander Busch
Lezing: Timotheo Silveira
Ds. João Los (IER Tibagi)

P

Diaconie

19:30uur

06/06

20uur

H

Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Alexander Busch, in Shalom.

VAN DE KERKENRAAD

“Juich de Heer toe, heel de aarde, dien de Heer met vreugde, kom tot hem
met jubelzang. Erken het: de Heer is God, hij heeft ons gemaakt, hem
behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten
binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven en lofzang een, breng hem
hulde, prijs zijn naam: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn
trouw van geslacht op geslacht.”
Psalm 100
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Speciale Diensten
De morgendienst van 8 april werd geleid door ds. Kleber Machado, die op
vakantie in Brazilië was. Er was gelegenheid om met de familie te praten in de
vier dagen dat ze in Castrolanda waren.
De kinderen van de CACJ deden op een speciale manier mee aan de dienst
van 22 april met een prachtige presentatie. We vragen God om zijn zegen over
het werk in deze instelling.
We beginnen de maand mei door God te loven en te danken voor de
zegeningen die we ontvangen tijdens een feestelijke Gemeentedag. We
bedanken de wijk Ilha/Maracanã, die deze dag geweldig hebben
georganiseerd.
Op donderdag 10 mei vierden we Hemelvaart dienst om 19.30 uur, het koor
Hosanna zong in deze dienst. En zondag 13 mei mochten we in beide diensten
het avondmaal vieren.
Op 11 en 12 mei werd de Synode vergadering gehouden in IER Arapoti.
Zondag, 27 mei, hopen we avondmaal te vieren in de Lar Eben Haëzer, in het
Nederlands.
Openbare Geloofsbelijdenis
We zijn blij met de 15 jongeren die van plan zijn om hun openbare
Geloofsbelijdenis te doen: Christine Bouwman, Fabiana Andressa Bouwman,
Kelly Fittkau Bouwman, Rafael Hendrik Bouwman, Vinicius Andre Bouwman,
Gustavo Schislowiscz da Costa Goltz, Alexandre Milek de Jager, Edward Robin
Leffers, Suzana Leffers, Monica Noordegraaf, Camille Dias Petter, Gabrielle
Janet van de Riet, Willianne Helena van de Riet, Melanie van der Vinne en
Stephany Wilpert. Als er geen bezwaren naar voren worden gebracht, gebeurt
deze bevestiging tijdens de Pinksterdienst, op 20 mei, als de Heer dat wenst.
Pastoralia
Juliana Taís Rabbers verzocht haar overplaatsing naar de Igreja Missionária
Cristã. Binnengekomen: van de Paróquia Sant’Ana de Castro
overschrijvingsverklaringen van Camille Dias Petter en van Kelly Fittkau
Bouwman, beiden met Doop en Chrismacertificaat; van de Paróquia Nossa
Senhora do Rosário de Castro, Doopsverklaring en Chrismaverklaring van
Stephany Wilpert, en van de Igreja do Evangelho Quadrangular Doopcertificaat
van Vivian Machado Borg. Hartelijk welkom in ons midden.
Op 09 april werd geboren Lucas Albert Wolters, zoon van Ruben en Joseli de
Oliveira Wolters en op 26 april Angelo Sawatzky Petter, zoon van Rudolf e
Rafaela Sawatzky Petter. Als gemeente verheugen we ons met de ouders en
danken we God voor de gave van het leven.
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Save the date / Bewaar de datum!

➔

Zaterdag, 09 juni – Kerkendag
Lokaal:
IER Nova Holanda
Thema:
“Eu e minha casa serviremos ao Senhor.” Josué 24.15
Het programma begint om 8 uur en eindigt met lunch om 12 uur.
Meer informatie zal later worden verzonden.
Opgaves tot 04 juni, met Catharina Loman: WhatsApp 99127-2016

Mededelingen
- Pr. Roberto Verburg hoopt op vakantie te gaan van 28 mei tot 22 juni; samen
met zijn familie zijn ze van plan om op vakantie naar Nederland te gaan. Moge
het een aangename periode van bijeenkomst met familie en rust zijn. God
zegene hun reis.
- Na verschillende vergaderingen heeft de kerkenraad besloten om, op basis
van theologische en praktische redenen, de band tussen Pr. Alexander Busch
en gemeente niet langer door te laten gaan. Pr. Alexander zal doorgaan met
zijn activiteiten tot 8 juli, wanneer de afscheidsdienst gehouden zal worden.
Laten we in onze gebeden denken aan Pr. Alex, Adriana en Lucas, in dit
moment van twijfel en onzekerheden, maar dankbaar voor wat ze in ons midden
betekenen.
- Voor de beroepingscommissie zijn gekozen: Douwe Groenwold en Marco van
der Vinne (van de kerkenraad) en Gerda van Arragon, Tietsia Loman en Willem
van de Riet. Dat we als gemeente bereid zijn om deze commissie te
ondersteunen met onze gebeden – dat God hun kracht en wijsheid mag
schenken voor deze taak; suggesties – van namen van dominees voor
eventuele kandidaten en de deelname aan evenementen bij het presenteren
van kandidaten.
Gebeden
Veel mensen hebben problemen met bidden. Zelfs christenen. Gebed is iets
dat moet worden geleerd en uitgeoefend. Gebed moet voortkomen uit
vertrouwen.
Laten we met vertrouwen bidden voor de diensten en activiteiten die in onze
kerk worden verricht; voor de kinderen die ons zijn toevertrouwd om te
onderwijzen in de vrees des Heren; voor de jongeren die hun openbare
geloofsbelijdenis zullen doen, en dat wij, als een christelijke gemeenschap, ze
weten te verwelkomen; voor de dominees en de evangelist, help hen met Uw
Heilige Geest; voor de kerkenraad, in deze moeilijke en belangrijke periode van
beslissingen; voor de gemeente, zodat het de door de kerkenraad aangenomen
resoluties kan respecteren; voor allen die met moeilijke periodes in hun leven
worden geconfronteerd, dat ze zich verwelkomd, getroost en gereanimeerd
mogen voelen door de grote gave van de liefde van Jezus Christus, en dat we
instrumenten van dezelfde liefde kunnen zijn.
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GEMEENTE

UITNODIGING
21º ENCONTRO DA MULHER CRISTÃ – IER
Datum:
26/05/2018 – 08:30uur - 16:30uur
Thema:
“O Privilégio de Amadurecer”
Voorganger: Pr. Elton Luithardt
Lokaal:
Igreja Evangélica Reformada de Arapoti
Kosten:
R$ 60,00
Geef je op tot 18/05 met Margareta Groenwold
99973-1351
* Er zal tentoonstelling en verkoop van handwerk zijn – “Projeto Raio de Luz”

CORAL HOSANNA
Verandering van repetitiestijd:
We beginnen momenteel aan onze repetities
elke maandag, om 20:10 uur en zijn klaar om 9.40 uur.
Na Pinksteren zullen we repeteren voor het IERB Festival de Corais,
dat dit jaar zal plaatsvinden op 01/09/18 in Arapoti.
Nieuwe (en oude) leden zijn welkom!

"Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer"
8 de juni om 15 uur
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KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER

(09:30 – 10:30 uur)

Mei

17/05
22/05
24/05
29/05

Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

Antje Rabbers en Fokje de Jager
Ben en Hilda van Arragon
Teun en Alie Groenwold
Frans en Janny de Jager

Juni

05/06
07/06
12/06
14/06
19/06
21/06
26/06
28/06

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

Gerrit en Gerda van Arragon
Janny Rabbers en Netta Deen
Henk en Riek Kassies
Henry en Arletta Salomons
Inge en Willy Boer
Jan en Catrien Noordegraaf
Tina Wolters en Antje Rabbers
Teun en Alie Groenwold

BLOEMEN IN DE KERK
Mei

20/05
27/05

Fam. Alexandre Boer
Fam. Adriano Boer

Juni

03/06
10/06
17/06
24/06

Fam. Geert de Boer
Fam. Sirlei de Boer
Fam. Reinaldo de Boer
Sr. Jan de Boer

OPPAS
MEI

20/mai
27/mai

Camilla Silveira, Vivian Rabbers
Thays Furtuoso en Camila Bösmüller
Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller

JUNI

03/jun
10/jun
17/jun
24/jun

Alice Strijker, Catharina de Jager
Douglas de Farias
Karine Rabbers, Valéria Camargo
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
Johanna Farias, Thainá Petter
Christiane Dijkstra
Mariana Strijker, Emmelyn van den Broek
Rayane Petter en Thays Furtuoso
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GEFELICITEERD JARIGEN !
15/05
16/05
25/05
31/05

Francisco Ribeiro Borg
Priscila Lais Groenwold
Marcos Miguel Petter
Juliê Silva Yamamura

1
6
2
7

06/06
06/06
07/06

Igor Christiaan van Arragon
Samuel Loman Silveira
Renan Leandro Leffers

1
1
8

17/05
23/05
30/05
31/05

Mevr. Mini A. J. Groenwold Kiers
Dhr. Jan A. Rabbers
Dhr. Roelf A. J. Kassies
Dhr. Johannes W. Strijker

71
87
74
69

07/06
07/06
08/06
12/06
14/06

Mevr. Olga de Bie van Nouhuys
Mevr. Hilda Boessenkool van Arragon
Mevr. Titia van der Vinne-Hoekstra
Mevr. Jantje F. de Jager Kassies
Mevr. Menna W. Salomons van de Beld

81
75
95
72
74

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 juni 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:
Op woensdag:

Ds. Alexander en Ev. Ezequiel
Ds. Roberto
-8-

