Nov.- Dez./ 2018

“Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij
gekomen, door zijn bloed. Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de
twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft
afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking
heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo
bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met
God, door in zijn lichaam de vijanschap te doden. Vrede kwam hij
verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren:
dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.”
Efeziërs 2:13-18

Wie herinnert zich nog de val van de muur die Oost- en West- Berlijn van
elkaar scheidde? Wat niet bij elkaar te brengen leek, kwam bij elkaar. Joden
en heidenen, zegt Paulus, ze waren niet bij elkaar te brengen. Er stond een
dikke muur van vijandschap tussen hen in. Joden behoren tot Gods volk,
leven met Gods onderwijs, onder zijn heerschappij. Heidenen kennen God
niet, leven niet naar zijn wil, leven zonder verwachting. Maar daar is
verandering in gekomen. Jezus Christus heeft die muur van vijandschap
afgebroken. Door zijn dood aan het kruis heeft Hij de breuk tussen Joden en
heidenen geheeld. Ook nu nog wil Gods Geest vijandschap tussen mensen
van verschillende rang en stand opheffen, als zij openstaan voor zijn werk.
Samen mogen ze tot Hem komen, alle rassen.
Dagboek “Dag in dag uit”

KERKDIENSTEN
Diensten

Voorgangers

Collectes

22/11

19:30uur

Dankdienst
Ds. Roberto Verburg
Medewerking bijbelstudie groepen

P

Evangelisatie

25/11

9:30uur

Ds. Roberto Verburg
Afsluiting Kerkelijk Jaar
Lezing: Albert J. Strijker

P

Evangelisatie

Opm. Geen dienst in Lar Eben Haëzer
19:30uur

02/12

P

1ste Zondag van Advent
9:30uur

19:30uur

09/12

Ds. Roberto Verburg
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Lezing: Arletta Salomons
Ev. Ezequiel de Carvalho

P

AASC: CACJ

P

2de Zondag van Advent
9:30uur
19:30uur

16/12

Ev. Ezequiel de Carvalho
Ds. Francisco Higino

P
P

Evangelisatie

P
P

AASC: CACJ

P
P

Evangelisatie

3de Zondag van Advent
9:30uur
19:30uur

23/12

29/11

Ev. Ezequiel de Carvalho
Jaar afsluiting Biblesong

Ds. Ilmo Riewe
Kerstfeest Zondagschool
Ds. Roberto Verburg
4de Zondag van Advent

9:30uur
19:30uur

Ev. Ezequiel de Carvalho
Ds. Roberto Verburg
Lezing: Celina Loman

20uur

3de Encontro Estudo Davi

VAN DE KERKENRAAD
Als we aan de “toekomst” denken dan komen er gevoelens van onzekerheid en onrust
boven over hetgene wat we verwachten en niet zien en als we het nu toch over
toekomst hebben: Het nieuwe jaar komt al met rasse schreden dichterbij! Terwijl we
wachten en hopen op “iemand”, “iets”, wie weet “wanneer” of “als” dát gebeurt... dan is
het goed te beseffen dat dat niet in onze hand ligt. De apostel Paulus maakt een
woordspeling en onderwijst ons iets vanzelfsprekends in Rom. 8: 24: Wie hoopt er op
iets dat hij ziet?
God laat niet op zich wachten, in tegenstelling tot hetgeen wij misschien denken.
Hij komt ook niet te vroeg... Terwijl we wachten is het goed te weten waarheen wij
onze ogen moeten opslaan... (Ps.121)
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Pastoraal
- Doop: in de morgendienst van 14 oktober werd Maria Luiza Rabbers Smilewski,
dochter van Carol en Andrea Smillewski, ten doop gehouden. Wij vragen u dit nieuwe
lid op te nemen in ons midden en een voorbeeld van christelijke levenswandel voor haar
te zijn.
- Geboorte: op 23 oktober werd Lucas Gerrit van Arragon, zoontje van Geraldo en
Ariana van Arragon geboren. Wij feliciteren deze ouders hiermee en bidden dat God
hen zegent bij de opvoeding van hun kinderen.
- Huwelijken: op 20 oktober Leandro Jan de Jager en Stephanie Wilpert; op 17
november Albert Jan Geert Strijker en Saskia Sleutjes. We wensen deze jonge
echtparen Gods zegen toe.
Wat is er gebeurd in de IERCastrolanda
- Op 03 oktober en 07 november vonden de voorbereidingen plaats voor de
maandelijkse bijbelstudies, geleid door Ds. Roberto over het jaarthema: “Samen groeien
in het geloof”.
- Bijeenkomsten van de JUC: Op 12/10 ten huize van ouderling Rudolfo met een lezing
van Ds. Ezequias van de Methodisten kerk. Op 26/10 kwamen ze samen in hun eigen
clubhuis en hield Vivian Borg een lezing getiteld: “Os motores, os problemas, Deus e
eu”, terwijl ze in het vrije weekend van 02/11 een samenkomst hadden met andere
jongeren van de IERB op “Rancho Sonho Meu” in Tibagi, waar Ds. João Los en Ev.
Ezequiel het thema: “Morte, só acontece com os outros!”, behandelden.
- De kerkdiensten: in de meeste hiervan gingen onze eigen predikant, Ds. Roberto en
Ev. Ezequiel voor; maar we mochten ook luisteren naar Ds. Raul Sietsma in de
avonddienst van 14 oktober, terwijl broeder Jacques de Best op die morgen in de Lar
het woord bracht.
Op 28 oktober ging Ds. Laurens den Butter (CGK) ons voor in de nederlandstalige
avonddienst en op 11 november preekte in beide diensten Ds. Ricardo Quadros
Gouvêa, een eventuele kandidaat voor de vacante plaats van predikant.
Op 21 oktober verleende het koor Hosanna haar muzikale medewerking in de dienst
om te vieren dat ze 65 jaar geleden waren opgericht. Als verrassing had de Kerkenraad
(de diakenen) na de dienst voor koffie met koek gezorgd en konden we gezellig
napraten.
Op 28 oktober zongen, tijdens de morgendienst, de jongeren van het koor van het
opvangcentrum CACJ Jardim Colonial en op 11 november, ditmaal in de avonddienst,
waren het de leden van de “Grupo Musical”, “Kyrios” en de “Grupo Musical Infantil” die
de dienst opluisterden met hun muzikale medewerking.
- Viering Heilig Avondmaal: In de diensten van 4 november werd het Heilig Avondmaal
bediend om met dankbaarheid het offer dat Jezus voor ons aan het kruis bracht, te
herdenken.
- Koning David– een man volgens Gods hart. Op 25 oktober kwamen we bijeen voor
het tweede gedeelte van dit drieluik.
- Sing In, op vrijdagavond 26 oktober was er gelegenheid om samen met de “Grupo de
Louvor”, God te loven in een zangdienst die als thema “Het levende water” had. Er werd
gezongen, afwisseld met bijbellezingen en korte overdenkingen. Een mooi initiatief dat
voor herhaling vatbaar is!
- Gebedsbijeenkomsten. Op 18/10, 25/10 en 01/11 was er gelegenheid om samen te
komen in Shalom om te bidden en te danken voor de verkiezingen en de toekomst van
Brazilië.
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- Bezoekers:
> Ds. Laurens den Butter, deputaat van de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken)
waar de IERB een zuster relatie mee onderhoudt, was hier van 23 tot 31 oktober op
bezoek. Zowel de kerkenraadsleden onderling en op 30 oktober ook de
Nederlandssprekende gemeenteleden onder ons, konden van gedachten wisselen over
deze relatie.
> Ds. Ricardo Quadros Gouvêa en zijn echtgenote Lília waren van 6 tot 14 november
in ons midden. Er was volop gelegenheid om met hen kennis te maken en van
gedachten te wisselen. Als eventuele kandidaat om beroepen te worden, hadden ze als
echtpaar samenspraken met de beroepingscommissie, de kerkenraad, de DEC, de DE
en het moderamen van de Synode. Ze namen deel aan de voorbereiding voor de
bijbelstudie en bezochten de EECC, het IC, het CACJ en de Lar Eben Haëzer.
Ds. Ricardo gaf een lezing voor de gemeenteleden: “Het geloof, de zonde en de redding
in Christus”, belicht vanuit de filosofie van Kierkengaard en voor de jeugd over:
“Waardigheid, empathie en spiritualitiet: Stappen naar christelijke rijpheid”. Tevens ging
hij voor in beide diensten op zondag 11 november. We spreken de hoop uit dat wij als
gemeente bereid zijn om te bidden voor deze beroepingsprocedure en om die in Gods
hand te leggen. Dat Zijn wil voor onze gemeente moge geschiedde.
- De dag van de Reformatie, ook wel Lutherdag genoemd, werd op 31 oktober gevierd
in een eucumenische dienst in de “Igreja Presbiteriana Vila Rio Branco”. Een gezamelijk
initiatief van deze IPB en de IECLB Castro, IPB Central Castro en de IER Castrolanda.
Ds. Roberto ging voor en de diverse koren werkten mee; o.a. zongen ze gezamelijk
“Een vaste Burcht is onze God”.
- Projeto IDE: [Ga (en breng het evangelie)], men kwam samen op zaterdag 13 oktober
om in Castro te evangeliseren, ditmaal begeleid door Ds. Raul Sietsma.
Synode
Op de Synodevergadering in IER Nova Holanda, gehouden op 27 oktober, werd
besloten dat Pastor Ilmo (Arapoti) onze Consulent zal zijn. Tijdens de vergadering
werden voorstellen goedgekeurd onder hen: bijdrage aan de Synode van de kerken zal
5% zijn voor kerken met een inkomst tot R$ 300.000,00 en 12,5% voor kerken met
inkomst boven dit bedrag; de oprichting van de “Núcleo de Formação Teológica das
IERB” werd goedgekeurd, maar de indicatie van Dra. Marilda de Oliveira als coördinator
werd geweigerd.
Nieuwe leden kerkenraad
Tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden op 28 oktober na de morgendienst,
werden de volgende personen verkozen als ouderling: Henriette Johanna Bouwman
Morsink (speciaal voor de jeugd), Geesina Gerda Boessenkool van Arragon en Willen
Berend Bouwman en als diakenen: Richard Geraldo Bösmüller en John Herman
Groenwold.
We zijn dankbaar voor het feit dat deze nieuwe ambtsdragers zich beschikbaar willen
stellen voor deze taak. Op de eerste zondag van de Advent, 2 december D.V. zullen ze
bevestigd worden. Ook diegenen die niet gekozen werden en alle anderen die
medewerking verleenden willen we hierbij danken en Gods zegen toewensen.
Gebeden
“En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid
van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”
Joh. 14: 13-14.
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Vaak vragen we dingen die we niet nodig hebben aan mensen die niet aan onze
behoeften kunnen voldoen. Het aanbod van Jezus ‘wat gij ook vraagt’ houdt in dat je
gaven van God ontvangt, dat je je opdrachten waarvoor Hij je geroepen heeft kunt
uitvoeren en de genade en barmhartigheid leert kennen waarmee hij ons heel maakt.
Wat vraagt U aan God?
God in plaats van om vele dingen, die ik niet echt nodig heb, te vragen aan handelaren,
kunstenaars en vrienden, vraag ik U om het weinige dat ik altijd nodig zal hebben: licht
om de volgende stap op mijn geloofsweg te zetten, de genade om weer een dag te
volharden en om vergeving, die zonde in redding verandert. Amen.

Ontleend aan “Um Ano com Jesus (Eugene H. Peterson). Editora Ultimato

GEMEENTE
Beste vrienden in Castrolanda,
Vandaag (5 november) bracht de post hier in Bakkeveen een enveloppe uit Castrolanda.
Daarin zaten de lijsten met het "registro de condolências" bij het overlijden van Ella.
Ik was daar heel blij mee en het ontroerde mij zeer, al die bekende namen... Wat fijn dat
de mensen in Castrolanda daar ook bij stil hebben gestaan en zo hun medeleven hebben
betuigd.
Ik dank jullie allemaal hiervoor. Het doet me heel goed en het zal me zeker helpen om
beter met het verlies om te kunnen gaan. Want dat is er natuurlijk: ik mis Ella heel erg.
We waren zo veel bij elkaar altijd en het was zo fijn. Nu voelt het heel leeg en zo
onwerkelijk.
Bij de lijst zat een brief van dominee Roberto Verburg. Het waren mooie woorden voor
mij. Ik was ook daardoor geraakt. Ook heel veel dank daarvoor.
Ik wens voor jullie persoonlijk en voor jullie als gemeente heel veel goeds en Gods zegen.
Ik hoop jullie binnenkort te ontmoeten... tot ziens.
Vriendelijke groeten, Bauke Jeninga

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, 29 november
om 15 uur in Lar Eben Haëzer

Spelletjesmiddag in Lar Eben Haëzer
VRIJDAG, 14 december om 15 uur.
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HOSANNA 65 JAAR
Het koor herdacht op 21 oktober dat het 65 jaar geleden was dat het
opgericht werd. Iets waar we als koor én gemeente dankbaar voor mogen
wezen, zeer zeker ook voor het feit dat we één iemand in ons midden
hebben die al 65 jaar lid is! We willen haar hier met name noemen, ons
aller Gezina van der Scheer Rabbers!
Onze huidige dirigente Elenise Ramos en haar zuster Eliane Ramos Kowalski, die ons
op de piano begeleidt, hadden een verrassing voor ons. Tijdens de repetitie vóór de
dienst werd ons door hen een pianoloper overhandigd. Zwart-wit gehaakte pianotoetsen
sieren voortaan het toetsenbord. Na de dienst was er nóg een verrassing, ditmaal van de
kerkenraad: de diakenen hadden gezorgd voor koffie met koek op het kerkplein.
Hartelijk dank daarvoor.

Escola Dominical e o Dep. de Evangelização lançam a campanha:

A proposta é montar cestas de Natal para as 54 famílias
das crianças que estudam na Escola do Tanque Grande.
Nos domingos as crianças da ED estarão trazendo
produtos para compor estas cestas. Como são muitas famílias,
contamos também com doações da comunidade
para concluir a campanha com êxito!
Os produtos específicos serão arrecadados nos domingos 18 e 25/11 e 02 e 09/12 na igreja
e também poderão ser deixadas na floricultura durante a semana.

Para mais informações, veja o mural na porta da igreja
ou acesse: http://castrolanda.ierb.org.br/noticias/

A comissão da Escola Dominical procura...
• 5 voluntários para o Projeto de Contação de Histórias Bíblicas
para crianças entre 4 e 12 anos, no período de férias, durante os
cultos matutinos dos dias 06, 13, 20, 27 de janeiro e 3 de
fevereiro de 2019;
• Professores para ministrarem aulas durante o ano de 2019.
Ficou interessado(a)? Dúvidas? Entre em contato com Patrícia Salomons,
Catherine Bouwman ou Hester Endo.
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N A T A L S E M F O M E CACJ

2018
Voedselinzameling voor een KERST zonder honger
voor de 50 armste gezinnen van de CACJ.
Aan deze gezinnen willen we graag een voedselpakket
uitreiken, met:
rijst, bonen, meel, olie, macaroni, zout, suiker, koffie, melk,

o.a. naast enkele eetwaren die met KERST worden geassocieerd zoals:
panetones, chocolade, popcorn, zoetwaren voor de kinderen.
De donaties kunnen worden ingeleverd
bij de Auto Posto Castrolanda, aan Angelique, of aan Johanna, bij de Jager.
De Kerstpakketen willen we graag uitdelen, D.V., op 11 december.
Bij voorbaat bedankt aan allen die aan deze voedselinzameling meewerken!
In naam van de Commissie van de CACJ Jardim Colonial, Ass. Social Selma.

KOFFIE IN LAR EBEN HAËZER
November

December

OPPAS

22/11
27/11
29/11
04/12
06/12
11/12
13/12
18/12
20/12
27/12

(09:30 uur – 10:30 uur)

Alie Bösmüller en Corrie van Santen
Gea Groenwold en Gezina Rabbers
Geesje Loman en Geke Kassies
Jan en Rietje Bouwman
Lucas en Hilly Salomons
Rein en Janny Barkema
Roelf en Jantje Kassies
Antje Rabbers en Claudia v/d Riet
Ubel en Menna Borg
Ubel en Trijntje Salomons

Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

November
25/nov

Valéria Camargo, Rosane Petter
Rayane Petter e Thays Furtuoso

December
02/dec
09/dec
16/dec
23/dec
25/dec
30/dec

Karine Rabbers, Catharina de Jager
Michel Bösmüller
Camilla Silveira, Mariana Strijker
Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske
Johanna Farias, Thainá Petter
Thiago van der Vinne
Emmelyn van den Broek, Mariana Baldissera
Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller
Valéria Camargo, Rosane Petter
Camila Bösmüller en Christiane Dijkstra
Alice Strijker, Vivian Rabbers
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
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BLOEMEN IN DE KERK
November

22/11
Bijbelstudiegroepen
25/11
Fam. Alexander Busch
Advent en KERST (Kerk en in Lar Eben Haëzer)
Sra. Klaasje Bouwman
Fam. Wim Bouwman
Fam. Jean Bouwman
Sra. Clarice Bouwman
Fam. Bernard Bouwman
31/12 en 01/01/2019
Fam. Ezequiel de Carvalho

December

20/11
03/12
05/12
07/12

GEFELICITEERD JARIGEN !
Rivka Gloria Maria Verburg
Johannes Augusto Strijker
Doralice Antje Marinho Rabbers
Daniel Carvalho Petter

17/11
18/11
21/11
21/11
23/11
25/11
10/12
11/12

Mevr. Antje Loman Rabbers
Dhr. Frans de Jager
Mevr. Truus G. Bouwsema Barkema
Mevr. Ineke Hana Noordegraaf
Mevr. Joke J. van der Vinne Kiers
Mevr. Geesje Enting Rabbers
Mevr. Wimmy B. Greidanus
Mevr. D. Aricha Schoonhoven Verburg

6
4
3
8
87
79
78
69
66
85
78
41

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 december 2018.
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 uur tot 11:30 uur.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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:
Op woensdag:

Ev. Ezequiel
Ds. Roberto
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