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Indicaties voor ambtsdragers
Deze maand beginnen we met de indicatie van leden voor het ambt van
diaken en ouderling. Aan de gemeente wordt gevraagd of zij namen wil
aandragen van belijdende leden die ze geschikt achten voor de taken van
diaken of ouderling. Als we het proces analyseren, dan wordt het al snel
duidelijk dat er heel wat vragen liggen. Hoe worden de broeders en zuster
uitgekozen? Welke criteria moet je hanteren? En, wat is de rol van de
gemeente en de kerkenraad?
In de tekst van Hand. 6.3 lezen we de raad van de apostelen: “Ziet dan
uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van
Geest en wijsheid.” De term “broeders” benadrukt dat de hele gemeente
betrokken is bij dit verkiezingsproces. Allen hebben de taak om, in gebed,
mensen te zoeken die goed bekend staan, geleid worden door de Heilige
Geest en de wijsheid hebben om het Woord van God toe te passen op heel
verschillende situaties.
Deze praktijk van deelname van de gemeente bij het kiezen van
ambtsdragers wordt gevolgd in de kerken van de Reformatie. Deze
handelswijze erkent dat God de gemeente gebruikt als zijn instrument. Het
besluit over de kandidaten is echter niet van de gemeente. De kerkenraad
is eindverantwoordelijk. Deze komt tot uitdrukking, onder andere, door het
feit dat de leden van de Kerk alleen mogen stemmen over de kandidaten
die de kerkenraad voorstelt.
De deelname van de gemeente gebeurt al vóór de verkiezing. Er wordt
gevraagd aan de leden om suggesties aan de kerkenraad te geven van hen
die ze bevoegd achten om kerkenraadslid te zijn. De indicatie wordt alleen
gedaan door belijdende leden, maar de hele gemeente neemt deel aan
deze taak. De kinderen en de jongeren ook! De ouders kunnen hierover
praten in de gezinnen, hun kinderen erbij betrekken en bidden dat God de
kerk zal leiden bij de verkiezing van ambtsdragers.

De kerkenraad erkent dat de leden bevoegd zijn om broeders en zusters
te herkennen, die geschikt zijn voor een van de ambten, door de gave die
komt van de Heilige Geest. Deze gave is de basis van de deelname van de
gemeente bij de verkiezing van ambtsdragers! En zo staan we voor een
recht en een plicht, zowel voor de kerkenraad als voor de leden. De
kerkenraad moet het recht van deelname van de gemeente erkennen en de
gemeente heeft de plicht om haar gave te gebruiken.
Dat God onze indicaties en verkiezingen zegene.
Pr. Roberto Verburg
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Voorbereiding bijbelstudies met Ds. Roberto Verburg, in Shalom.
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UIT DE KERKENRAAD
PASTORALIA
Lorena van Arragon Resende, dochter van Maykel e Denise Resende en zusje van
Gustavo, heeft de heilige doop ontvangen in de morgendienst van 11 augustus. Op
19 augustus werd het gezin van Thiago en Caroline Borg verblijd met de komst van
zoon Sebastião Ribeiro Borg, broertje van Francisco. We vragen Gods zegen over
het leven van deze beide kinderen in hun gezinnen.
Na een periode opgenomen in het ziekenhuis, is onze broeder Ubel Salomons op
1 september tot rust gekomen in de armen van zijn Beschermer, op de leeftijd van
81 jaar. De afscheidsdienst is de dag erna gehouden met troostende woorden van
dominee Roberto Verburg aan de familie en de gemeente.
DIENSTEN
Dominee Roberto heeft de meeste diensten van lof en aanbidding aan de Heer
geleid. In de morgendienst van 11 augustus was er dopen en medewerking van het
koor Hosanna.
Er was een speciale dienst met broeder Jacques de Best en zendelinge Tonica van
der Meer uit Carambeí op zondag de 18e. Zij hebben verteld over de ervaringen
met het zendingswerk van de Stichting Epafras, waarvoor zij Nederlandse
gevangenen in Brazilië bezoeken. Wij hopen dat de harten van deze mensen ook
geraakt mogen worden door de Evangelie en dat zij nieuwe hoop mogen ontvangen
in Christus.
ACTIVITEITEN
In augustus zijn de catechisaties en bijeenkomsten van de jeugd weer begonnen
en het Koor Hosanna oefent voor de Kerstcantate “Vreugde”.
De jongelui van 18+ hebben na de morgendienst van de 25 e de bijeenkomst “Café
e Palavra” gehad. Wij bevelen het alle jongeren aan om aan deze bijeenkomsten
mee te doen, ze worden met toewijding voorbereid door de jeugdouderlinge
Henriette Morsink.
We hebben “Fé e Café, de kracht die ons bindt” gehad op zaterdag 17 augustus
op de Agroleite. Dit jaar sprak Dhr. Wilson de Matos Silva van de Unicesumar in
Maringá over het Woord en zijn ervaringen op het gebied van het onderwijs. De
groep Sonata uit Carambeí heeft de lofzang geleid.
De AGE heeft plaatsgevonden op 19 augustus, toen is de IRET (Instituto
Reformado de Educação Teológica) en de roeping door onze kerk van Dra. Marilda
de Oliveira als coordinator hiervan voorgesteld. Na de uitleg van dominee Roberto
heeft de vergadering het goedgekeurd.
De beroepingscomissie heeft dominee Flavio Américo uitgenodigd om in de
afgelopen week met zijn vrouw Jessica en dochter Sara van 3 jaar in ons midden
te zijn. Dominee Flavio, die van de Presbiteriaanse Kerk in Natal (RN) komt, heeft
veel bijeenkomsten bijgewoond en is voorgegaan in de dienst op zondag 8
september.
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Dat God het beraden hierover en een eventuele roeping van nog een dominee voor
zijn kudde hier mag zegenen.
Zendingsmaand georganiseerd door het Zendingsdepartement van de Synode –
in de diensten in september is er gelegenheid om meer te weten te komen over dit
werk, te geven voor het behoud van deze zendingswerken en te horen over hoe we
God en onze naaste kunnen dienen, de missie van iedere christen.
Bidden is belangrijk voor een christen, want het is persoonlijk contact met de Here
dag in dag uit, zoals op momenten van stilte en studie, na de maaltijden, aan het
begin of einde van de dag, het maakt niet uit wanneer. God verwacht van ons dat
we met hem communiceren. De kerk komt ook bij elkaar om samen te bidden in de
diensten en in speciale bijeenkomsten, zoals op de middagen wanneer leden
vergaderen om te Bidden voor de Zending, zoals gebeurde op de 21 e. Workshops
voor vrouwen met het thema “Gebed” zijn van start gegaan, de komende workshops
zijn op 19 september, 10/10 en 7/11. Het is heel goed om van elkaar te leren en te
vernemen dat de christelijke gemeenschap verenigd wordt door het samen bidden.
Studies: Geleid door de Heilige Geest – in september en october hebben de
bijbelstudiegroepen de gelegenheid om zich bezig te houden met de vernieuwende
en activerende werking van de Heilig Geest in ons leven, de vrucht en de gaven,
belangrijke onderwerpen voor de gehele kerk.
Bijbelvertalingen begrijpen – de lezing van de SBB en ds. William Lane,
georganiseerd voor alle IER kerken wordt hier gehouden op 14/09 om 14 uur. Laten
we doorgaan met de verdieping in het Woord van God en het leren over de
vertalingen!
NIEUWE AMBSTDRAGERS
We nodigen alle belijdende leden uit om namen in te dienen na de morgendienst
op zondag 22 september.
Dit jaar zullen vertrekken drie ouderlingen: Roberto Borg, Doroti Petter e Rolinda
Salomons; en één diaken: Pablo Borg.
Leden die niet aangewezen mogen worden zijn zij die vorig jaar eruit zijn gegaan:
Rudolfo Bösmüller, Christa Bouwman, Luciano Endo, Ricardo Leffers e Marco van
der Vinne.
Leden die ook niet aangewezen mogen worden zijn zij die in de Kerkenraad blijven:
Gerda van Arragon, Richard Bösmüller, Bernardo Bouwman, Douwe Groenwold,
John Groenwold, Jan Ate de Jager, Eltje Jan Loman Filho, Henriette Morsink, Arjan
Noordegraaf, en Marina van der Vinne; evenals hun familieleden (vader, moeder,
broers en zussen, zonen en dochters) en echtgenoten.
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GEMEENTE

We willen iedereen bedanken voor het medeleven en gebed tijdens de ziekte
en overlijden van onze lieve opa, vader en echtgenoot Ubel.
De familie

Agradecimento a Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda:
Que grande benção!
É assim que o corpo de Cristo deveria funcionar sempre.
Queremos agradecer a vocês Johnston e Carina, pela sua atuação e mobilização da Igreja
Evangélica Reformada de Castrolanda para nos doar estes recursos.
Queremos também agradecer a Igreja de Castrolanda por seu amor por missões e por
responder ao clamor do missionário aqui na África. Estes projetores irão abençoar o trabalho
de vários missionários Africanos e muitas pessoas serão alcançadas através deste
instrumento.
Já fizemos o pedido dos projetores e estamos a alegres com a parceria com Good News
Production. Eles estão esperando a chegada dos projetores aqui no Quenia e quando
chegar, estaremos pegando eles para ir entregando a missionários que trabalham com
povos não alcançados. Muito obrigada por ser parte deste lindo projeto.
Um abraço, Angelica e Júlio
Que Deus abençoe esta Igreja ricamente.

BLOEMEN IN DE KERK
September

Oktober

15/09
22/09
29/09

06/10
13/10
20/10
27/10

Johanna de Jager
Fam. Wybe de Jager
Fam. Catharina de Jager
Fam. Marcelo de Jager
Fam. Angelique de Jager
Mevr. Letiena de Jager
Fam. Albert de Jager
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KOFFIE IN EBEN HAËZER (09h30 - 10h30)
September

Oktober

17/09
19/09
24/09
26/09

01/10
03/10
08/10
10/10
15/10
17/10
22/10
24/10
29/10
31/10

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

Geertje Salomons en Janneke v/d Riet
Tina Wolters en Henrieta Rabbers
Klaasje Bouwman en Henny Kiers
Roelf en Jantje Kassies

Lambert en Veronika Petter
Wybe en Manny de Jager
Geke Kassies en Lientje Groenwold
Roelof en Mini Kiers
Wieneke Salomons en Tineke de Jager
Aafke Rabbers en Antje Rabbers
Ben en Hilda van Arragon
Frans en Janny de Jager
Wimmy Greidanus en Tea Pandorf
Teun en Aly Groenwold

* VRIJWILLIGERS zijn altijd welkom.!
Contact: (42)98824-2176 - Christa
Theecatechese: Donderdag 26 september, om 15uur in Eben Haëzer.
Spelletjesmiddag in Eben Haëzer: vrijdag 11/10/19 om 15 uur.

15/sep Willemien Strijker, Mariana Strijker
Stella Bosmuller

22/sep Valéria Camargo, Johanna Farias
Bruna Groenwold en Rebeca van der Vinne

29/sep Maria Luiza Barkema, Alice Strijker
André Bouwman en Daniel Loman

06/okt

Mariana Baldissera, Catharina de Jager
Julia P. de Souza

13/okt

Karine Rabbers, Mariana Strijker
Yasmin R. Fanha en Ana Luíza N. Godoi

20/okt

Willemien Strijker, Johanna Farias
Thiago van der Vinne

27/okt

Valéria Camargo, Maria Luiza Barkema
Murilo Groenwold en Jacob K. Los
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GEFELICITEERD JARIGEN !
16/09
17/09
20/09
27/09
27/09

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

1
8
3
2
2

10/10
15/10

Gustavo van Arragon Resende
Gustavo Salomons

3
8

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

82
70
68
74
72

03/10
09/10
11/10
13/10
18/10

Dhr. Berend Jan Bouwman
Mevr. Corrie A. van Lohuizen van Santen
Dhr. Jan Deen
Dhr. Bauke Jeninga
Mevr. Joana H. van Arragon

82
79
78
70
69

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

CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg:
3234-1141 / 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho: 3234-1187 /99927-3042 /ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina Loman: 3234-1428 / 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com
Koster Luiz do Prado:
99968-7727
DAG VAN RUST:

Op maandag: Ev. Ezequiel
Op woensdag: Ds. Roberto

SECRETARIAAT

Het secretariaat is op woensdagmorgen geopend van 8:30 tot 11:30 uur.
Kerkblad: Kopij voor het volgende kerkblad inleveren tot 05 oktober 2019.
Site: castrolanda.ierb.org.br
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Recadinho da Escola Dominical...
Projeto Vamos Ler?
A biblioteca adquiriu novos livros. Venham conferir!!
Em meados de 2017, a comissão da Escola Dominical e
o Dep. de Evangelização colocaram um pequeno
acervo à disposição do público infanto-juvenil.
Localizada no Shemá, a biblioteca está aberta nas
manhãs de domingo e funciona no sistema de
autoatendimento. A coordenação solicita para que
verifiquem gentilmente se tem algum exemplar
esquecido em casa, e para que este retorne à
biblioteca. Boa leitura!!

CHRISTENVROUWENDAG
16 oktober 2019 – Vrouwendag!!

Houd deze dag vrij en koop alvast je programma.
De dames van de Nederlandstalige Vrouwenvereniging
“Weest Getrouw” nodigen alle dames hartelijk uit voor
de Christenvrouwendag die op die datum
hier in Castrolanda gehouden zal worden.
Het thema van de dag is:

“Gods verborgen omgang vinden”.
Programma’s zijn te koop bij Loja Jager & Cia.
Tot 9 oktober zijn de kosten R$ 50,00. Na die datum wordt de prijs R$ 60,00.

Tot ziens!
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