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DE HEER VAN DE TIJD 
 

Wanneer we de paden van de wetenschap bewandelen, vinden we 
verschillende theorieën over "tijd", sommige in ontwikkeling, andere 
vrij moeilijk, zoals de relativiteitstheorie, die als een vierde dimensie 
wordt beschouwd. Door een gemeenschappelijke opvatting van "tijd" 
kan men echter tot de basisstructuren komen: heden, verleden en 
toekomst. Die kan worden gemeten in dagen, maanden en jaren ... 
 

De oude Griekse volkeren hadden voor die tijd twee woorden: 
1) Chronos - tijd van kwantitatieve aard ("de tijd van de mens"), een 
tijd die chronologisch kan worden gemeten; 
2) Kairós - tijd van kwalitatieve aard (de ‘tijd van God’), ‘het juiste 
moment’ of ‘geschikt’. 
 

Stel je de Heer van de tijd voor, tijdloos, schepper van tijd, fysiek 
aanwezig in onze chronologische geschiedenis, op de hoogte van alle 
feiten die je zouden overkomen op een paasdonderdag, lang geleden. 
Hij wist dat hij zou worden verraden, door Judas, door Petrus, door 
zijn discipelen, zoals werd benadrukt in een gesprek met hen tijdens 
de viering van het Pascha van de Heer (Exodus 12:11). Hij wist hoe het 
is om te lijden ... wat Hij op fysiek, emotioneel, relationeel niveau zou 
doormaken tijdens Zijn vreselijke dood aan het kruis. Hij wist van het 
onverdiende oordeel dat op Zichzelf werd gelegd vanwege onze 
zonden. Hij wist alles! Hij weet alles (alwetend)! 
 

Hoewel hij alles wist over de toekomst, over de grote en 
verschrikkelijke 'golven' die zouden opstijgen en Hem dodelijk zouden 
raken, zat Hij die donderdag geduldig en liefdevol met Zijn discipelen 
en deelde hij lessen over dienstbaarheid (hun voeten wassen), van 
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nederigheid, de aankondiging van de zegen van vergeving, van het 
nieuwe verbond ... dat ons eraan herinnert dat overvloedig en eeuwig 
leven alleen ervaren zal worden door Hem, door Zijn offer, als 'het 
lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt' (Joh. 1:29). Hij 
openbaarde en openbaart zijn medeleven met de mensheid, zelfs als 
hij niet begrepen werd. 
 

Zouden wij zo handelen in de huidige tijd, als we ons bewust zijn van 
een toekomst met grote onrust, slecht nieuws, pijn, angst en 
onzekerheden om ons heen? Die ons lastig vallen terwijl we ons 
proberen te beroven van vrede en ons tot groeiende onrust leiden? 
 

Ach, als we persoonlijk met deze ongeregeldheden worden 
geconfronteerd, worden we ertoe geleid om, net als de profeet, te 
zeggen: "Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan" (Jer 3:19), 
Heer? En nog meer, al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn 
gebed niet horen (Jer 3: 8). Waarom ben je stil? Vervolgens worden 
we aangemoedigd en eraan herinnerd dat de "Heer goed is voor 
degenen die op hem wachten, voor de ziel die hem zoekt ... en dat 
zijn barmhartigheden eindeloos zijn." (vers 22,25) 
 

Christus 'voorbeeld leert ons om door geloof te kijken, om opnieuw 
te luisteren naar de stem van de Heer van die tijd die zegt: 
"GELIEFDE". Kalmeer, want de tijd en doeleinden van de Heer zijn 
altijd perfect. "Er is een tijd voor alles, en een tijd voor elk doel onder 
de hemel: ... tijd om te genezen ..." Ec 3.1,3ª allerlei soorten pijn en 
lijden. De kairós, Gods geschikte tijd, manifesteert zich op het juiste 
moment en onthult genade, brengt groei en verkondigt Zijn 
onmetelijke liefde. 
 

Door onze zorg toe te vertrouwen aan de Heer van de tijd, die precies 
volgens Zijn Heilige en Goede wil handelt, kunnen we met de Psalmist 
(62: 5) zeggen: “Rust alleen in God, o mijn ziel; wacht stil, want mijn 
hoop komt van Hem”. 
 

(Rev Esdras de Souza - Aangepast - Dra M de Oliveira) 
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DIENSTEN 
 

 

Diensten 
 

 

Voorgangers  
 

 

 

Collectes  
 

01/05 10uur Dankdienst  CACJ Jardim 

  Ds. Flávio Américo P/h Colonial 

  Medewerking Centrum 2   

     

02/05 9:30uur Ds. Roberto Verburg P CACJ Jardim 

 19:30uur Ds. Flávio Américo P Colonial 

     

09/05 9:30uur Pt. Francisco Higino P Evangelisatie 

 19:30uur Ds. Roberto Verburg P  

     

13/05 19:30uur Hemelvaartsdienst  Evangelisatie 

  Ds. Flávio Américo P  

     

16/05  Diensten met Heilig Avondmaal AASC: CACJ 

 9:30uur Ds. Flávio Américo P CDC e PROSAR 

 19:30uur Ds. Raul Sietsma H  

     

23/05 9:30uur Pinksterdienst P IRET 

  Pra. Marilda de Oliveira   

 19:30uur Ds. Roberto Verburg P  

     

30/05 9:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P Diaconie 

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  

     

06/06 9:30uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  
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VAN DE KERKENRAAD 
 

Ledenlijst 
 

- Geboorte: op 10 april werd Berenice Angel Marinho Rabbers geboren, 
dochter van Rafael Marinho en Vivian Rabbers. 
- Overleden: op 14 april stierf Marcos Antonio Moreira; laten we bidden in 
dit moment van rouw, zodat de Heilige Geest, de Trooster, vrede en 
bemoediging zal brengen aan Natália Treur Moreira, haar kinderen, 
kleinkinderen, evenals alle familie en vrienden van Marcos. 'Jezus zei tegen 
hem:' Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook 
al sterft hij; en wie leeft en in mij gelooft, zal niet voor eeuwig sterven' 
(Johannes 11: 25-26). 
- Attestatie: door Hillebrand Roberto de Boer verzocht om overplaatsing 
naar de Evangelische Kerk Água da Vida. 
- Gedoopt: Op zondag 25 april is Nicole Groenwold, de dochter van 
Reynold en Maysa Groenwold, gedoopt. 
- Belijdenis: Joniely Socela deed haar Openbare Geloofsbelijdenis in de 
ochtenddienst op 25 april. 
 
De Cursus voor Verloofden is in april gestart met 6 stellen en de 
onderwerpen die aan bod komen zijn: communicatie, conflict, 
betrokkenheid, verbinding en avontuur. 
 
Studie van de Heidelbergse Catechismus werd op 27 april met veel 
enthousiasme hervat. 
 
Eind juni gaat Ds. Elbert Grosheide met emeritaat, en de kerk in Eindhoven 
wil herinneringen presenteren aan het werk dat is verricht in de 
gemeenschappen waar hij als dominee was. Hier in onze gemeenschap 
verbleef hij in de periode 1992-1998. Als je wilt samenwerken met foto's of 
documenten die de aanwezigheid van dominee in onze gemeenschap 
aangeven, stuur het naar Catharina. 
 
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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Cursus voor opvoeding van kinderen op Gods manier 
De cursus, heeft tot doel het gezin te verrijken met middelen om hun 
kinderen op te voeden, door een levensstijl te bieden die ouders helpt bij 
het inbrengen, aanmoedigen en bestendigen van de overdracht van bijbelse 
waarden van de ene generatie op de andere. 
 

Herdenking van de inhuldiging van het kerkgebouw 
Elf jaar na de aankomst van de eerste immigranten, werd in een 
ledenvergadering de bouw van het nieuwe kerkgebouw gedefinieerd en 
ingehuldigd op 21 april 1966, deze 55 jaar werden herdacht met panelen bij 
de ingang van de kerk, projectie tijdens de dienst met notulen, 
uitnodigingen, liturgie en foto's. 
 

Nieuwe Data Bank 
De IERC-kerkenraad heeft een nieuwe database aangeschaft. 
Het gecontracteerde bedrijf heet Prover en heeft zijn hoofdkantoor in 
Curitiba. Het bedient ongeveer 2.000 kerken. Het huidige systeem voor 
lidmaatschap en financieel beheer is modern en biedt het beste voor 
kerkbeheer. Samen met het dataplatform biedt het systeem een applicatie 
voor IERC-leden (voor Android- en iOS-apparaten), die de interactie tussen 
de instelling (kerkenraad, secretariaat, afdelingen, enz.) en de leden van de 
kerk zal vergroten; en onder de leden onderling. 
De applicatie heeft de kerk activiteiten kalender, verjaardagen (van de dag 
en maand), kerkcontactkalender, nieuwsbrieven, mededelingen, 
evenementregistraties, kerkdocumenten, Bijbel, liedboeken, links naar al 
onze sociale netwerken, beveiligde kerk aanbod kanalen, toegang tot 
onlinediensten en meer. Binnenkort zal IERC u informeren hoe u de 
applicatie kunt downloaden en hoe u deze kunt gebruiken. 
 

SPOTIFY 
IERCastrolanda heeft nu een kanaal op Spotify. 
In dit kanaal vind je podcasts (audioberichten met meditaties, enz.) En 
afspeellijsten met liedjes die onze kerk gewoonlijk zingt of met 
liedsuggesties voor IERC om te kennen. 
Zoals de psalmist zegt: “U, mij God en Koning, wil ik roemen, uw naam 
prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven 
tot in eeuwigheid: Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is 
niet te doorgronden.” (Psalm 145: 1-3). 

https://open.spotify.com/user/ljj0kzr8lw1tsqeowqga86dre?si=r0qw2bh4SiC

uLuc5b6wtFQ 
Als iemand suggesties heeft voor christelijke liederen, kun je ons op 
WhatsApp sturen van de kerk 99127-2016. 
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A VELA PASCAL AD 2021 foi 
acessa no domingo de Páscoa 
04 de abril. A vela pascal (ou 
círio pascal) aponta para a luz 
de Cristo. Como muitos estão 
impedidos de vir para a igreja 
queremos dar atenção aos 
símbolos. Em especial 
destacamos a cruz, o pão e a 
mesa da Santa Ceia.  
Agradecemos a Aafke 
Rabbers e Annie Rabbers pela 
belíssima confecção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaris - Hermannus Morsink 
 
 

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 
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 HARTELIJK GEFELICITEERD !!  
 

02/05 Lavínia Rabbers Fanha 9 
04/05 Valentina de Magalhães Fadel 9 
05/05 Lorena van Arragon Resende 2 
09/05 Monique Stefani Petter M. Klüber 7 
15/05 Francisco Ribeiro Borg 4 
16/05 Priscila Lais Groenwold 9 
25/05 Marcos Miguel Petter 5 
31/02 Juliê Silva Yamamura 10 

 
01/05 Sra. Adriana Z. v Muhlen de Carvalho 55 
04/05 Sra. Gea Rabbers Groenwold 65 
17/05 Sra. Mini A. J. Groenwold Kiers 74 
23/05 Sr. Jan. A. Rabbers 90 
30/05 Sr. Roelf A. J. Kassies 77 
31/05 Sr. Johannes W. Strijker 72 

 

         EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

        EN MET HEM TE DELEN! 

 
 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
 

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   Sra. Aafke Rabbers 
    23/05   Sra. Margje Rabbers 
    30/05   Fam. Hermann en Letícia Rabbers  
 

Juni  06/06   Fam. Ronald en Henrieta Rabbers 
    13/06   Fam. Maykel en Denise Resende 
    20/06   Fam. Vitor F. en Henriette de Boer 
    27/06   Fam. Willem en Janneke v/d Riet 
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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 

 
 
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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