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Zijn we een missionaire kerk?
“Missionair”, een woord dat wordt gebruikt om de roeping van de kerk te beschrijven.
Niet alleen een roeping van sommige personen voor een specifieke taak, maar de
roeping van de hele kerk.
In plaats van te denken dat de kerk een missie zou moeten hebben, moeten we ervan
uitgaan dat de missie van God is en dat Hij ons als zijn volk uitnodigt om mee te
werken. We hebben allemaal onze plaats in deze grote taak, die niet gebaseerd is op
onze kundigheden, maar op God die ons stuurt en die handelt via zijn volk.
Deze zending betreft zowel andere culturen, mensen die niet kennisgemaakt hebben
met het evangelie, marginalen, alsook onze directe naasten: de buren, de mensen
waar we bij op school zitten, de verkoopster in de winkel of de bankemployee en ook
diegenen die een ander geloof hebben. Het is niet in orde met hen omdat ze in een
god geloven; ze moeten Jezus leren kennen en de redding die hij biedt.
Het zijn van een zendingskerk betekent dus niet alleen dat er dominees, evangelisten
en groepen zijn die zich inzetten voor zendingsprojecten. Het betekent dat een ieder
het voorrecht heeft om zout en licht te zijn, om te schijnen waar duisternis, kwaad en
wanhoop is en een woord van liefde en hoop te brengen.
Samenvatting van het Zendings Manifest (Het document werd in 2011 in de VS gepubliceerd).
God is een God die opdrachten geeft, een zendings God, die Zijn volk, de kerk, heeft
geroepen om van Zijn liefde en glorie te getuigen. De samenvatting van het
zendingsmanifest geeft dit weer. Dit manifest beoogt de kerk te dienen door haar
roeping te verduidelijken en de theologische inhoud ervan te begrijpen en de missie
van God in de wereld op een praktische manier gestalte te geven. Hoewel vaak wordt
gezegd dat "de kerk van God een missie heeft", is een meer precieze uitdrukking:
"Gods missie heeft een kerk" (Efeziërs 3: 7-13).
Een goed begrip van de betekenis van missie begint bij de erkenning van de
missionaire aard van God. De Vader is de bron van de missie, de Zoon is de
verpersoonlijking ervan en de missie wordt bedreven door de kracht van de Geest.
Van oorsprong is God "degene die zendt", die zijn schepping wil behouden. Jezus heeft
het in het evangelie van Johannes altijd over zichzelf gehad als zijnde “Gezondende’
en later heeft hij zijn discipelen opdracht tot hetzelfde gegeven (Joh. 17: 3, 8, 18, 21,
23, 25). Als het gezonden volk van God, is de kerk het instrument van Zijn missie (Joh.
20:21). Geworteld zijn in het evangelie, gehoorzaamheid aan Christus en een houding
tegenover de wereld zijn de essentïele punten waar kerken niet omheen kunnen om
op een missionaire manier te getuigen.

Een zendingsgemeenschap gelooft dat Christus zijn volgelingen de wereld instuurt,
precies zoals de Vader Hem heeft gezonden. De kerk moedigt gelovigen aan om hun
roeping als gezanten van Christus (2 Kor. 5:20) gestalte te geven voor degenen die
Jezus niet kennen. De verkondiging van de verzoening is zowel van toepassing op de
eigen cultuur alsook op de interculturele, verkondiging voor de hele wereld. In deze
zin is elke gelovige een missionaris die door de Geest naar een niet-christelijke cultuur
wordt gestuurd.
Als zijnde het volk van een zendings God is het aan ons toevertrouwd om in de wereld
als Zijn gezanten op te treden.
Tekst aangepast door missionaris Antonia van der Meer
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2º Encontro Estudo Davi
Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto, in Shalom.
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VAN DE KERKENRAAD

“De Geest helpt ons in onze zwakheid...” Rm 8.26
ZELFHULP OF HULP VAN DE HOOGTE ?
Zelflhulpboeken zijn steeds populairder. Het zijn de meest gezochte en
geconsumeerde boeken. De schrijvers, met hun best veronderstelde wijsheid,
vertellen je dat je sterk, super, een voorbestemde winner bent en de sleutels tot
overwinning in eigen handen hebt. De Bijbel zegt echter dat we zwak zijn. De
Heilige Geest helpt ons in onze zwakheden.
We hebben lichamelijke zwakheden. Met de tijd tekent het leven zich op onze
huid. We voelen emotionele kwetsbaarheid. We worden gedreven tot wanhoop.
We kennen morele zwaktes. We begaan dezelfde fouten en herhalen
mislukkingen. We hebben geestelijke zwakten. We zijn onzekere en
tegenstrijdige mensen. We doen wat we haten en laten wat goed lijkt. Onze
kracht ligt niet in onszelf. Het komt van God.
Het punt is: geen zelfhulp, maar hulp van boven. Onze hulp komt niet uit het
vlees, maar van de Almachtige God. In plaats van steunen op onze eigen
krachten, moeten we gaan in de kracht van de Almachtige. In deze humanistische
tijdperk, vol van menselijke ijdelheid, mogen we met onze stemmen laten horen
dat alle kracht voor een overwinnend leven van God komt!
PASTORALIA
- Geboren: Maria Luiza Rabbers Smilewski, dochter van Carol en Andrea Smilewski
op 16/09/2018. Moge God de kleine Maria Luiza en haar ouders zegenen bij de
opvoeding.
- Overleden: Juf Ella Jeninga - van Gijzen op 22/09/2018 in Bakkeveen, Nederland.
De begrafenis gebeurde op zaterdag 29 september in de Doarpstsjerke in
Surhuisterveen. Velen hebben deze dienst, geleid door Ds. Jörg Buller, online
beluisterd. De liturgie was daarvoor via de WhatsApp-groepen verspreid. Er was
gelegenheid om het condoleanceregister, dat naar Nederland zal worden gestuurd,
in te vullen. Moge God in Zijn geweldige liefde Bauke en de familieleden troosten.
- Bruiloft: De kerkenraad nodigt allen uit tot de huwelijksinzegening van Leandro
Jan de Jager en Stephany Wilpert, die op zaterdag 20 oktober om 19.00 uur wordt
gehouden in IER Castrolanda.
GEBEURTENISSEN
- September Zendingsmaand
*02/09 - Ochtenddienst onder leiding van de Evangelisatiecommissie met een
presentatie van het plaatselijke zendingswerk en het afgeven van een folder bij de
uitgang van de kerk. De muziekgroep heeft bijgedragen in deze dienst.
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*09/09 - Het Koor Sinaï van IER Itararé werkte mee aan de ochtenddienst. Na de
dienst was er een moment van samenzijn met koffie en een lunch van leden van de
Evangelisatiecommissie en bezoekers van IER Itararé (zendingsproject van de
synode).
*16/09 - Kanselruil: pastor João Los van IER Tibagi leidde de dienst in onze kerk
en evangelist Ezequiel de Carvalho ging voor in de dienst in Tibagi. Deze zondag
werd in alle IERB kerken gepreekt over de tekst van Handelingen 17.32 - 18.4; 9.
In Lar Eben Haëzer leidde Ds. Roberto Verburg de dienst met muziekale
medewerking verleend door de Biblesong.
Tijdens de avonddienst in het Nederlands leverden de EHPWA-kinderen hun
bijdrage door zang, lezingen van de bijbel en een voorstelling van het verhaal van
Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel. Het thema van de dienst was "Samen
bouwen aan Jezus". Bij de uitgang kregen we allemaal een bijbellegger die de
kinderen zelf gemaakt hadden.
*23/09 - De opbrengst van de collectes van deze diensten gaan naar de
Zendingsprojecten van de Synode.
Na de ochtenddienst kregen de leden gelegenheid namen voor nieuwe
ambstdragers in te dienen. Laten we bidden dat de Heer onze dominee, evangelist,
ouderlingen en diakenen helpt om hun gaven uit te oefenen, om trouw, nederig, vol
liefde, moedig, geduldig, blij en Bijbels onderbouwd te zijn.
- Gebedsgroep – bidden voor de leiders en autoriteiten van de Kerk, Castro en
Brazilië op donderdag, 20/09, 27/09, 04/10, ... om 18.30 uur in Shalom.
- Koning David - een man naar het hart van God - drie bijeenkomsten om te
ontdekken wat het is om een man naar het hart van God te zijn, gebaseerd op het
verhaal van David. De eerste bijeenkomst was op 27 september.
- IERC in actie - Op de zonnige zaterdagochtend 29/09 verzamelden mensen met
verschillende vaardigheden zich bij Shalom en Shemá om ze te reorganiseren en
veranderen in nuttige en aangename lokalen. We deelden koffie en cake en
werkten samen: boren, schoonmaken en opruimen van kasten en diverse spullen,
materialen selecteren en bestemming kiezen, gordijnen ophangen, schuren,
schilderen en een lunch klaarmaken, waar buiten van genoten werd! Veel handen
samen in actie! Een hele gave ervaring. Kom een volgende keer ook meehlepen!
- de 'normale' maandelijkse activiteiten: bijeenkomsten van de Zondagsschool,
Club's, JUC en catechisatie; voorbereiding en daaropvolgende Bijbelstudies in
groepen, deze maand met het thema "Samen groeien in Christus"; repetities van
de Grupo Musical Infantil, Kyrios, Grupo de Louvor en Coral Hosanna - die deelnam
aan de dienst van 30/09, God lovend met Cantai-liederen; vergaderingen van de
departementen: DE, DEC, Pastoraal en van de Kerkenraad; vergaderingen van de
Beroepingscomissie, het bestuur van de EECC en Lar EbenHaëzer;
Theecatechese, Vrouwenvereniging; UCF, IDE-project, activieten van de
PROSAR, CACJ ... en zo hopen we door te gaan met het verspreiden van het
evangelie van Christus.
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GEMEENTE

Hosanna, het koor van onze kerk,
bestaat in oktober 65 jaar!
Een heugelijk feit, dat we willen gedenken
in de morgendienst van 21 oktober a.s. waarin we de
liederen zullen zingen die we laatst gezongen hebben
op het Koren Festival van de IERB in Arapoti.

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, om 15 uur in Lar Eben Haëzer
25/10

29/11

“Sing in”
Zangavond in het Portugees.

Kom ook de Heer loven met uw/jouw stem.
Thema: Levend water
Vrijdag 26 oktober, om 20 uur in de kerk te Castrolanda.
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Hervormingsdienst
Op 31/10/2018 zal er om 19.30 uur een
eucumenische dienst (IPB, IPI, IECLB e IER)
worden gehouden in de IPB Vila Rio Branco,
waaraan samen met de andere koren,
ook Hosanna haar medewerking zal geven.

F E I R A

D E

U S A D O S

CACJ

2018

O CACJ realizará a Feira de Usados no dia 10 de novembro de 2018, e pedimos
novamente a colaboração da comunidade com doação de itens usados, como:
roupas, calçados, utensílios de cozinha, móveis, etc.
Tudo o que você não vai usar mais, pode ser muito útil para outras pessoas!
Quem desejar colaborar, pode entregar diretamente no CACJ, no Shemá (falar com
Luiz), ou se preferir que alguém busque em sua casa, pedimos que ligue para um
membro da comissão avisando.
Passaremos recolhendo as doações na sexta-feira, dia 09/11/18.
Comissão: - Claudia v/d Riet (99127-8160)
- Emilia Bouwman (98822-6031)
- Pablo Borg (99973-5551)

- Dora Petter (98824-3622)
- Johannes Strijker (99973-4743)

Desde já agradecemos a colaboração de todos!
"Quem é bondoso será abençoado porque reparte a sua comida com os pobres."
Prov. 22.9

Spelletjesmiddag
in Lar Eben Haëzer
Vrijdag, 09 november om 15 uur.
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KOFFIE IN EBEN HAËZER
Oktober

(09:30 – 10:30 uur)

16/10
18/10
23/10
25/10
30/10

Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag

Gerrit en Gerda van Arragon
Henk en Riek Kassies
Henry en Arletta Salomons
Inge en Willy Boer
Jan en Catrien Noordegraaf

November 01/11
06/11
08/11
13/11
20/11
22/11
27/11
29/11

Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag

Jan en Geesje Rabbers
Teun en Alie Groenwold
Antje Rabbers en Tina Wolters
Alida Borg en Christina Rabbers
Annie Groenwold en Anita Pals
Alie Bösmüller en Corrie van Santen
Gea Groenwold en Gezina Rabbers
Geesje Loman en Geke Kassies

BLOEMEN IN DE KERK
Oktober

21/10
28/10

Fam. W. Bernard Bouwman (63)
Fam. Rafael Bouwman

November 04/11
11/11
18/11
22/11
25/11

Fam. Johan Bouwman
Fam. Anja Bouwman
Fam. Igor van den Broek
Bijbelstudiegroepen
Fam. Alexander Busch

OPPAS

OKTOBER
21/okt
28/okt

Catharina de Jager, Thainá Petter
Camila Bösmüller
Mariana Strijker, Johanna Farias
Milena Bösmüller e Rafaela Bösmüller

NOVEMBER
04/nov Emmelyn van den Broek, Camilla Silveira
Douglas de Farias
11/nov Mariana Baldissera, Willemien Strijker
Maysa Rabbers e Audrey van der Vinne
18/nov Vivian Rabbers, Alice Strijker
Christiane Dijkstra
25/nov Valéria Camargo, Rosane Petter
Rayane Petter e Thays Furtuoso
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GEFELICITEERD JARIGEN !
17/10
18/10
27/10

Rafaela Hoscher Rabbers
Milena Bianca de Farias
Eloá Emanuelle Dijkstra

9
8
5

05/11
08/11
08/11
08/11

Robert Johannes Janzen
Henrique Petter
Ricardo Petter
Carolina Westphal

6
6
6

18/10
19/10
27/10

Mevr. Jenneken Morsink Greidanus
Dhr. Jan Haasjes
Mevr. Menna C. de Jager Borg

78
67
69

05/11
15/11

Mevr. Willy Boessenkool Boer
Mevr. Rosa Pedroso de Moraes

77
67
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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 november 2018.
Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 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: Ev. Ezequiel
Op woensdag: Ds. Roberto
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