Sep.-Okt./ 2018

Een Zendende Kerk
“Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader
in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen
bij mijn Vader in de hemel.”
Matteüs 10:32-33
Het is weer september geworden, en we besteden in onze diensten aandacht aan
de zending. Bovenstaande bijbeltekst stelt dat als iemand openlijk zegt dat hij
aan Jezus toebehoort, dat Hij bij de Vader zal erkennen dat het waar is. Hierin
zien we een persoonlijke verbintenis tussen Christus en de mens.
In 2017 namen leden vanuit onze kerk deel aan het evenement genaamd Vocare,
in Maringá. Daar ontmoetten ze een zendingsorganisatie met de hele mooie
naam: ”AMME Evangelizar”. De Evangelisatiecommissie werd vervolgens
uitgedaagd om leden van AMME Evangelizar uit te nodigen om naar
Castrolanda te komen, om een kleine training te geven van evangelisatie op
pleinen, op straat en op het busstation. Zo werd project IDE geboren.
De IDE is gevormd door een groep leden van IER Castrolanda die iedere maand
bij Shalom bijeenkomt, een studie van Gods woord deelt en daarna de stad
ingaat om het verhaal van de redding door Jezus Christus door te geven, in de
hoop dat meer mensen Jezus zullen leren kennen als Verlosser. Op deze
eenvoudige manier voeren deze leden de roeping uit om Jezus tot andere mensen
te brengen, zodat ze Hem kennen en ook erkennen dat zij Hem toebehoren.
Dit is een manier om te gehoorzamen aan het gebod van Jezus, in Matteüs 28:19
en 20 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze
zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”.
En in de zekerheid dat Christus met ons is, hebben we een speciale uitnodiging
voor jou: kom eens kijken bij ons, en als je er voor voelt, maak deel uit van deze
prachtige opdracht, tot eer en glorie van onze Here Jezus Christus. Je bent van
harte welkom!
Ev. Ezequiel de Carvalho
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Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto, in Shalom.
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VAN DE KERKENRAAD
Het Brasil dat ik wil – door middel van Gebed
In het licht van de moeilijke tijden die we meemaken, niets beters dan te bidden
voor het geliefde land. We willen allen aanmoedigen om deze oefening thuis, in
de bijbelstudiegroepen, bij de jeugdgroepen en in de kerk te doen. De gebeden
zullen zeker niet eensgezind zijn en onze beden reflecteren gedeeltelijk onze
persoonlijke ervaringen en overtuigingen, maar ze hebben met elkaar gemeen dat
ze gericht zijn aan onze - eerlijke, machtige, liefdevolle – Vader, in Hem geloven
we en in Zijn handen leggen we de toekomst van het land.
Pastoraal
Overleden: Op dinsdag 14 augustus hebben we met verdriet het nieuws van het
overlijden van zuster Krimilde Marfurt Mulder Fuchs, 65 jaar oud, ontvangen. De
afscheidsdienst werd gehouden op dezelfde dag, om 16:30 uur door dominee
Roberto Verburg. Laten we in deze periode van rouw en pijn bidden voor Wanderley
en andere familieleden, en dat zij troost mogen vinden in de woorden van Psalm
31:15, 16a: “Maar ik vertrouw op u, Heer, ik zeg: U bent mijn God, in uw hand liggen
mijn lot en mijn leven.”
Overschrijving: Clarise Geertruida van de Beld heeft haar overschrijving
aangevraagd naar de Paróquia Nossa Senhora Santana de Castro. We wensen
haar de rijke zegeningen van God.
Gebeurtenissen
- 25/08 = Bijeenkomst van de ambstdragers van de IER´s met als thema: IRB? Wat
is dit voor kerk? Dominee Lucio Manoel en ouderling Elias Barbosa van de IRB
(Igreja Reformada do Brasil) Maceió hebben lezingen gehouden over: “Dienen aan
degenen die moeten dienen” en “De huisbezoeken als middel om de kerk te
versterken”. Dominee Roberto Verburg hield ook een overdenking over de relaties
van de IERB met de andere denominaties. Een opbouwende dag van
gemeenschap met de ongeveer 50 ambstdragers van de IERB´s.
- 26/08 = in de morgendienst hield dominee Lucio Manoel de preek en hadden we
de medewerking van Grupo Sonata.
- 26/08 en 02/09 = op deze twee zondagen konden we meedoen aan de
“Campanha do Quilo” voor de créche CACJ Jardim Colonial, georganiseerd door
de diakenen.
- 30/08 = aanmoedingende lezing in de molen van de sociale ondernemer Fábio
Silva van de NGO (Niet-Gouvernementele Organisatie) Novo Jeito uit Recife,
georganiseerd door de DECS. Wil je ons land helpen? Kijk op de site:
transformabrasil.com.br
- 01/09 = “23e Koren Festival” van de IERB´s in Arapoti.

-3-

September Zendingsmaand

Evangelisatie
God, ik zou het zo graag horen donderen
Zodat alle mensen zich gaan verwonderen
Eindelijk gaan beleven wie U werkelijk bent
En dat U ieder van hen persoonlijk kent
Dat U wilt, dat ze pas echt gaan leven
Als ze hun hele hart aan U zullen geven
Maar verhoedt dat wij als Uw kinderen
De zoekers daar niet in zullen hinderen
Zij zich niet storen aan onze woorden
Of wat zij vanuit onze mening hoorden
Maar men in ons gedrag Uw liefde zagen
En niet alleen op zondag maar alle dagen
https://www.dichters.nl/christelijke_gedichten/1472096/evangelisatie/&sort=titel

Nieuwe leden voor de Kerkenraad
Na de morgendienst van 23/09/18 nodigen we alle leden uit om namen op te geven
voor nieuwe leden voor de Kerkenraad.
Dit jaar zullen vertrekken drie ouderlingen: Ricardo G. Leffers, Rudolfo E. Bösmüller
(Jeugdouderling) en Christa M. G. Bouwman (ouderling van Lar Eben Haëzer en
vertegenwoordigster naar de EECC) en twee diakenen: Luciano Endo en Marco E.
van der Vinne.
Leden die niet aangewezen mogen worden:
zij die vorig jaar eruit zijn gegaan: Hans Groenwold, Bernard van de Riet, Geraldo
Morsink en Albert Strijker.
Leden die ook niet aangewezen mogen worden:
zij die in de Kerkenraad zitten: Roberto Borg, Pablo Borg, Douwe Groenwold, Jan
Ate de Jager, Eltje Jan Loman Filho, Arjan Noordegraaf, Doroti Petter, Rolinda
Salomons en Marina van der Vinne; evenals hun familieleden (vader, moeder,
broers en zussen, zonen en dochters) en echtgenoten.
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GEMEENTE

Agradecimento
Gostaria de agradecer toda comunidade e vizinhos pelas orações feitas para
Krimilde.
Em especial a Gerda e Gerrit van Arragon, que nos acompanharam no dia a dia.
Muito obrigado.
Wanderley Fuchs

O “Centro de Atendimento à Criança e ao Jovem Jardim Colonial"
(CACJ), agradece a todos que colaboraram na
CAMPANHA DO QUILO.
Nosso muito obrigado!
Você que doou fez toda a diferença para nossas crianças e jovens!
Foram arrecadados: 90kg de batatas, 74kg de arroz, 55kg de açúcar,
45kg de farinha de trigo, 20kg de feijão, 15kg de macarrão e 56kg de
alimentos diversos, num total de 355kg de alimentos.
Recebemos também doação em dinheiro.
"Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor
que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa
de vocês. Eu sempre lembro de vocês em minhas orações." Efésios 1: 15-16

De Kerkenraad van de IERCastrolanda reactiveerd de
BEZOEKGROEP,
leden van de Kerk die ouderen of alleenstaanden bezoeken.
De bezoeken beginnen in oktober.
Allen die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van een maandelijks bezoek,
neem contact op tot 19/09 met:
Dora Petter (98824-3622) of Caroline Groenwold (99930-5758)
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Beroepingscommissie
De commissie komt sinds 12 juni bijna iedere week bijelkaar om een predikant
voor onze gemeente te vinden. In de eerste bijeenkomsten hebben we het profiel
van de gemeente IERCastrolanda bestudeerd, evenals het profiel van de te
beroepen dominee, vastgesteld door de kerkenraad. We zoeken een predikant die
de Bijbel weet uit te leggen en kan onderwijzen, pastorale liefde kan geven, de
kerkelijke organisatie en de gereformeerde traditie onderhoudt, werkt aan de
eenheid van de kerk en gevoelig is voor werken van de Heilige Geest. Daarnaast is
het belangrijk dat de dominee goed met jongeren om kan gaan en zich thuisvoelt
inhet departament van evangelisatie.
De werkvorm van de commissie is de predikanten die door de gemeenschap en
anderen zijn voorgesteld te leren kennen via informatie op het internet.
Vervolgens nemen we contact op met de dominees en proberen ze beter te leren
kennen, ook op het werkgebied van deze predikanten. Op deze manier hebben we
verschillende dominees die binnen het gewenste profiel vielen, benaderd. We
bestuderen nog steeds het profiel van een aantal predikanten. Zodra we
potentiële kandidaten aan de gemeente kunnen voorleggen, zullen we u op de
hoogte stellen.
Ons doel is om op de Algemene Vergadering twee predikanten aan de gemeente
voor te dragen waaruit gekozen kan worden.
We danken voor de gebeden van de gemeente. We hebben deze ondersteuning
erg nodig. En als iemand nog suggesties heeft, neem gerust contact op met de
commissie.
Gerda v. Arragon, Tietsia Loman, Douwe Groenwold, Marco v/d Vinne en Wim v/d Riet

THEECATECHESE

→ DONDERDAG, om 15 uur in Lar Eben Haëzer
27/09

25/10

29/11

"Spelletjesmiddag in Eben Haëzer"
12 oktober, om 15 uur.
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BLOEMEN IN DE KERK
September

Oktober

16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
21/10
28/10

Fam. Cornelio Borg
Mevr. Aly Bösmüller
Fam. Rudolfo Bösmüller
Fam. Richard Bösmüller
Fam. Berend Jan Bouwman
Fam. W. Bernard Bouwman
Fam. Rafael Bouwman

KOFFIE IN EBEN HAËZER
September 18/09
20/09
25/09
27/09
Oktober
02/10
04/10
09/10
11/10
16/10
18/10
23/10
25/10
30/10

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

(09:30 – 10:30 uur)

Klaasje Bouwman en Olga van Nouhuys
Jan en Bonny Treur
Tea Pandorf en Tineke de Jager
Wieneke Salomons en Wimmy Greidanus
Annamaria Noordegraaf en Janny Rabbers
Aafke Rabbers en Jenneken Greidanus
Ben en Hilda van Arragon
Frans en Janny de Jager
Gerrit en Gerda van Arragon
Henk en Riek Kassies
Henry en Arletta Salomons
Inge en Willy Boer
Jan en Catrien Noordegraaf

OPPAS
SEPTEMBER

16/09
23/09
30/09

Emmelyn van den Broek, Johanna Farias
Michel Bösmüller
Camilla Silveira, Mariana Baldissera
Maysa Rabbers en Audrey van der Vinne
Willemien Strijker, Vivian Rabbers
Rayane Petter en Thays Furtuoso

OKTOBER

07/10
14/10
21/10
28/10

Rosane Petter, Alice Strijker
Thiago van der Vinne
Valéria Camargo, Karine Rabbers
Ana Carolina Noordegraaf en Mirella Soschinske
Catharina de Jager, Thainá Petter
Camila Bösmüller
Mariana Strijker, Johanna Farias
Milena Bösmüller en Rafaela Bösmüller
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GEFELICITEERD JARIGEN !
17/09
20/09
27/09
27/09

Romero Noordegraaf Hey
João Vitor Rabbers Smilewski
Matteo Quirrenbach Boer
Samuel Quirrenbach Boer

7
2
1
1

10/10
15/10

Gustavo van Arragon Resende
Gustavo Salomons

2
7

17/09
17/09
17/09
20/09
28/09

Mevr. Aafke Strijker Rabbers
Dhr. Johan C. Kiers
Mevr. Wieneke P.H.H. Groenveld Salomons
Dhr. Jan Noordegraaf
Mevr. Catrien H. Borg Noordegraaf

81
69
67
73
71

03/10
09/10
11/10
15/10

Dhr. B. Jan Bouwman
Mevr. Corrie A. van Lohuizen van Santen
Dhr. Jan Deen
Mevr. Joana H. van Arragon

81
78
77
68

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 oktober 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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