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Het lege graf 
 

“... toen ze binnengingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. 
Hierdoor raakten ze helemaal van streek” (Lukas 24:3,4a) 

 
In de afgelopen weken hebben we gemediteerd over Jezus 'moeilijkste 
momenten: zijn arrestatie, veroordeling en kruisiging. Maar het verhaal 
eindigt niet bij hen, het gaat verder met een buitengewone gebeurtenis: 
Jezus is opgestaan! Het graf is leeg! 
 

Lucas vertelt ons dat de vrouwen sprakeloos waren en niet wisten wat 
ze moesten doen voor het lege graf. Dit gedrag blijft ook in onze tijd 
overheersen, omdat de media, de commercie en de mensen in het 
algemeen niet weten wat ze met de lege tombe moeten doen. Het 
genereert geen omzet of winst, het leent zich niet voor reclame en het 
stimuleert geen conversatiekringen! Het trekt geen nieuwsgierige 
blikken aan, het is noch kleurrijk, noch zoet en vettig. 
 

Om deze reden komen het konijn en de chocolade-eieren in beeld. 
Hoewel sommigen deze symboliek op een positieve manier proberen te 
gebruiken, is het een feit dat het konijn en de eieren de show stelen en 
het christelijke gevoel van Pasen overschaduwen. Deze symbolen wijzen 
niet en leiden niemand tot Christus. 
 

Het lege graf - de opstanding van Jezus - 
blijft degenen die niet geloven en degenen 
die, onder invloed van een wereld die het 
bestaan en het handelen van God ontkent, 
zich overgeven aan consumentisme en 
ideologieën om de bestaande leegte te 
vullen die heimelijk te lijden heeft. 
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Maar wij die geloven en verder kijken dan het lege graf, blijven wandelen 
in het gezelschap van Jezus, degene die is opgestaan en leeft! Moge Zijn 
aanwezigheid onder ons onze verwarring overwinnen en ons met vrede, 
vreugde en dankbaarheid vervullen. En moge Hij, dag na dag, geloof, 
hoop en liefde in ons vernieuwen. 
 

Orando em Família – Oziel Gustavo Marian 
 
 
 
 

DIENSTEN 
 
 
 

 

Diensten 
 

 

Voorgangers  
 

 

 

Collectes  
 

11/04 9:30 uur Ds. Flávio Américo P Rode Kruis 

 19:30 uur Ds. Roberto Verburg P Ziekenhuis 

     

18/04 9:30 uur Ds. Flávio Américo P AASC: CACJ 

 19:30 uur Ds. Roberto Verburg H CDC e PROSAR 

     

25/04 9:30 uur Ds. Roberto Verburg P Diaconie 

 19:30 uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

01/05 10 uur Dankdienst  CACJ Jardim 

  Ds. Flávio Américo P/h Colonial 

  Medewerking Centrum 2   

     
02/05 9:30 uur Ds. Roberto Verburg P CACJ Jardim 
 19:30 uur Ds. Flávio Américo P Colonial 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

Ledenlijst 
- We hebben de attestatie ontvangen van de Lutherse Kerk in Toledo-
PR van mevr. Ilma Blume von Mühlem op 8 maart 2021. 
- Overplaatsing naar IER Arapoti van Carolina Vitoria Rabbers Salomons 
werd aangevraagd. 
- Mevr. Ilma Blume von Mühlen is overleden op 22 maart 2021.  

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 

rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij 

die op de troon zat, zei: - Alles maak ik nieuw! - Ik hoorde zeggen: - Schrijf 

het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar." Openb. 21:4-5 

 
We begonnen de maand maart met beperkte toegang tot de diensten, maar 
we moesten mensen boven de 60 vragen om thuis de diensten te volgen via 
de communicatiekanalen. Onder deze omstandigheden vierden we ook het 
Heilige Avondmaal in de avonddienst van Witte Donderdag. 
We herdenken de Zendingsdienst waarin evangelist Cleusa verslag deed van 
het Eldorado-project in Carambeí. 
 

De Algemene Ledenvergadering van de kerk vond op 25 maart plaats 
met het verslag van de Kerkenraad en de opmaak van de rekeningen van 
het afgelopen jaar en de presentatie van de begroting voor het lopende 
jaar. 
 

Voor Palmzondag werd voorgesteld om een tak bij de poort of deur of 
zelfs voor het huis te plaatsen. Betekenis van Jezus 'liefde voor ons en 
onze naaste. We zijn geïsoleerd, maar verenigd als de Kerk van 
Christus. 
 

De Kerkenraad beoordeelt het gebruik van een andere versie van de 
Bijbel op de preekstoel, in plaats van de huidige NTLH.  
Daartoe stelt de Kerkenraad de leden voor om de Nova Versão 
Internacional (NVI) en de Nova Almeida Atualizada (NAA) te evalueren. 
Over de voorkeur tussen de twee suggesties (NVI en NAA) en de reden 
voor de keuze ontvangt de kerkenraad graag opmerkingen van leden in 
een beknopt rapport, dat via WhatsApp kan worden doorgestuurd aan 
het IERC-secretariaat (42) 9127-2016 of de secretaris (41) 9956-5688. 
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De IER Castrolanda ontving vorige week een uitnodiging van het Rode Kruis 
Ziekenhuis om deel te nemen aan een bijeenkomst met andere christelijke kerken 
in de gemeente. 
 

Daar werd ons het verhaal van het Rode Kruis verteld, het kwam soldaten te hulp 
die gewond waren geraakt door de oorlog en verwelkomde mensen aan beide kanten 
van het front in dezelfde omgeving. 
Vandaag zet ze haar humanitaire werk voort en behandelt ze mensen ongeacht aan 
welke ideologische, politieke of religieuze kant ze staan. 
 

Zoals elk ziekenhuis heeft het ondersteuning nodig, vooral in tijden van crisis en 
vandaag zijn we in oorlog met het virus. 
 

Het Rode Kruis Ziekenhuis krijgt al structurele en financiële steun van het stadhuis, 
de gemeenteraad, de coöperaties en de lokale bedrijven, maar deze steun is niet 
altijd voldoende om het tekort op te vangen dat ontstaat door het lage bedrag dat 
door SUS wordt doorberekend. 
Maar de belangrijkste reden waarom het ziekenhuis hulp van de kerken ingeroepen 
heeft, is dat ze op andere gebieden kunnen helpen, dat wil zeggen functioneel, 
motiverend en spiritueel. 
 

We hebben de groep Vrienden van het Rode Kruis Ziekenhuis opgericht. 
We zijn van plan humanitaire hulp te geven! 
 

    Op het functionele gebied - aankoop van voedsel voor de keuken van het 

ziekenhuis, persoonlijke beschermingsmiddelen, materialen voor het reactiveren van 
de geboorde put en fondsen om 3 beademingsmachines te repareren. 

    Op het gebied van motivatie - pastoraatwerk in het ziekenhuis, gericht op het 

stimuleren van de geest van werknemers en patiënten en proberen de 
ziekenhuisomgeving op te fleuren met zinnen, tekeningen, objecten enz. 

    En zoek ten slotte spirituele hulp van bovenaf, van de Schepper God, door 

gebed, met degenen die dat wensen in het ziekenhuis, of zelfs hier in de 
gemeenschappen die tussenbeide komen voor zoveel gezinnen die lijden aan de 
gevolgen van deze pandemie. 
 

      Iedereen die zich op wat voor manier dan ook geroepen voelt, kan contact 

opnemen met ouderling Richard Borg (42) 98837-6910. Alle hulp is welkom! 
 

      Tijdens onze laatste kerkenraadsvergadering hebben we besloten dat de 

collecten van komende zondag/week naar het Rode Kruis Ziekenhuis gaan. 
 
 

Secretaris - Hermannus Morsink 
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Collectes 

 

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IERC:  
Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3  /  CNPJ 76.111.640/0001-30 

 
 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
 

April  11/04   Mevr. Luciane Rabbers 
18/04   Fam. Fabrício en Ana Luíza Rabbers 
25/04   Fam. Lucas en Tania Rabbers 
 

Mei  01/05   Wijk Centrum 2 
    02/05   Fam. Lucas en Karine Rabbers 
    09/05   Fam. Renée en Rose Rabbers  
    13/05   Fam. Rafael en Elisandra Rabbers 
    16/05   Mevr. Aafke Rabbers 
    23/05   Mevr. Margje Rabbers 
    30/05   Fam. Hermann en Letícia Rabbers 

 
 
 
PASTORALE KABINET 
 

Pr. Roberto Verburg    DINSDAG,    van 14.00 tot 17.30 uur 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho   WOENSDAG,  van 14.00 tot 17.30 uur 
 

Pr. Flávio Américo     VRIJDAG,    van 13.00 tot 16.00 uur 
 

> Als u niet naar het huis van de dominee of evangelist kunt gaan, maak 
dan directe afspraak met wie u wilt praten, over de meest geschikte plaats 
en tijd. 

 
 
RUSTDAG 
Maandag:    Ds. Flávio en Ev. Ezequiel 
Woensdag:  Ds. Roberto 

 
 



 

 

 

- 6 - 

 
 

 

 
        Pasen 2021 
 

        Vandaag weer Pasen 

        feest ter ere van de Opgestane Heer 

        ondanks een jaar van pandemie 

        ondanks jaren van moeite en verdriet 

        ondanks eeuwen van zwakte en discriminatie 
 

        Ook vandaag weer Pasen 

        feest ter ere van de Opgestane Heer 

        ondanks een jaar vol angst en eenzaamheid 

        ondanks jaren van ellende en pijn 

        ondanks eeuwen van zonde en afwezigheid van vrede 
 

        Toch weer Pasen 

        feest ter ere van de Opgestane Heer 

        dankzij Hem is er nog liefde 

        dankzij Hem is er nog geloof 

        dankzij Hem is er nog hoop 
 

        Dankzij Hem is het Pasen! 
 

        Halleluja 

 
        DASV 
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HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

05/04 Carolina de Jager Camargo 5 
09/04 Lucas Albert Wolters 3 
11/04 Maria Fernanda Groenwold 4 
12/04 Luiz Guilherme te Vaarwerk 2 
15/04 Laura Baldissera Bouwman 5 
16/04 Daniel Mateus de Farias 5 
19/04 Arthur Silva Janssen 6 
23/04 Melissa Terezinha Petter 7 
26/04 Antelo Sawatzky Petter 3 
   
04/04 Mevr. Geesje Noordegraaf Loman 81 
07/04 Dhr. Jan Jitze Salomons 71 
20/04 Mevr. Janny Strijker de Jager 81 
20/04 Mevr. Geke W. Kiers Kassies 79 
24/04 Dhr. Reinder Jacob Fokkema 76 
27/04 Mevr. Ina J. Nienhuys-Vis 66 

 

         EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

        EN MET HEM TE DELEN! 

 
 

 
 
CONTACTEN 
 

Ds. Roberto Verburg   99123-4513 / rcverburg@gmail.com 
 

Ds. Flávio Américo    99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com 
 

Ev. Ezequiel de Carvalho  99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com 
 

Secr. Catharina Loman:   99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com 
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