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DE VERVOLGDE KERK 

 
“Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan 

jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad 
als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de 

wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.” 
Johannes 15:18,19 

 
Er is een kerk in de wereld die vervolgd wordt. Broeders en zusters die veel 
moeilijkheden doormaken vanwege het simpele feit dat ze de Heer Jezus 
Christus liefhebben en dienen. Jezus waarschuwt zijn discipelen dat ze door 
de wereld gehaat zouden worden, dat ze slecht behandeld zouden worden 
omdat ze Christus dienden. 

De vervolgde kerk in Noord-Korea maakt zeer moeilijke tijden door. In 
dat land zijn meerdere dwangarbeidskampen, waar christenen gedwongen 
worden onmenselijk te leven. 

Wanneer iemand zich in Iran aan Jezus Christus toewijdt, wordt hij 
behandeld als een spion, hij wordt naar vreselijke gevangenissen gestuurd. 
Daar hebben onze broeders veel geleden om Christus' wil. 

In Eritrea, een land in het noordoosten van Afrika, worden mensen 
behandeld als dieren, naar verschrikkelijke, wanhopige gevangenissen 
gebracht, maar toch blijven ze onze levende God liefhebben en dienen. 

Deze verslagen laten ons zien hoe gezegend we zijn met de vrijheid om 
ons geloof in het openbaar te uiten en te belijden zonder te worden 
vervolgd. We moeten onze Heiland, Jezus Christus, meer waarderen, 
serieuzer en toegewijder aan Hem zijn. 

Jezus Christus werd mishandeld, gehaat, gekwetst en vernederd, maar 
toch hield Hij van ieder van ons, bood ons het leven aan in plaats van de 
dood, vergeving, redding en eeuwig leven, en nodigde ons dagelijks uit om 
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Hem te dienen. Hij zal altijd bij ons zijn, zelfs als we mishandeld worden, als 
we gehaat worden, hebben we nog steeds de kans om Gods liefde voor de 
hele mensheid te tonen. 

Moge ieder van ons, in de naam van Jezus Christus, onze comfortzone 
willen verlaten en Christus willen dienen, voor de eer en glorie van onze 
Vader, Zoon en Heilige Geest God. Zelfs wanneer we vervolgd worden 
kunnen we een zegen zijn voor de mensen om ons heen, uit liefde voor wat 
Jezus voor ons deed. Hij kocht ons, verloste ons en waste ons met Zijn bloed 
aan het kruis van Golgotha, verschrikkelijk kruis, vernederend kruis dat, 
voor mij en voor jou een bron is van hoopt en een toegang tot het eeuwige 
leven. Amen! 

Evangelist Ezequiel Carvalho 

 
 
 

DIENSTEN 
 

 

Diensten 
 

 

Voorgangers  
 

 
 

Collectes  
 

06/06 9.30uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19.30uur Ds. Flávio Américo P  

     

13/06 9.30uur Ds. Flávio Américo P Diaconie 

 19.30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

20/06 9.30uur Ds. Flávio Américo P AASC: CACJ, 

 19.30uur Ds. Roberto Verburg H CDC en PROSAR 

     

27/06 9.30uur Ds. Roberto Verburg P IRET 

 19.30uur Ds. Libório Kissmann P  

     

04/07 9.30uur Ds. Roberto Verburg P Evangelisatie 

 19.30uur Ds. Flávio Américo P  
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VAN DE KERKENRAAD 
 

- Ledenlijst 
 

Op 5 mei 2021 is Caio Contente Boer geboren, zoon van Alexandre 

Jean Boer en Ana Angelucci Contente Boer. 
 

- Dankdag 1 mei 
 

"Denk aan de vele zegeningen, zeg ze tegelijk,  

en je zult verbaasd zijn hoeveel God al heeft gedaan". 
 

Vanaf de dankdag van vorig jaar tot nu toe hebben we veel leed 

ondervonden, waarvan sommige als direct of indirect gevolg van de 

pandemie. Echter, zoals hierboven geciteerd, als we stilstaan om de 

zegeningen te tellen, zullen we zien dat God altijd bij ons is en ons 

zegent.  

Wij willen Centrum 2 bedanken voor de versiering en deelname aan de 

dienst. 
 

Uitleg van de versiering: 

Het hier afgebeelde zaad werd op 
verschillende manieren gezaaid, 
symbolisch hier in de kerk werd het 
gezaaid door de dominees en de 
evangelist. 
We waren als die droge takken die 
door de werking van de Heilige Geest 
ontkiemden en vruchten 
voortbrachten, het tijdperk 
vertegenwoordigt de trouw van God, 
de hoop, de groei, de toekomst en het 
leven dat Christus de Verlosser biedt. 
Op de boom plaatsen we onze uitingen 
van dankbaarheid, voor het leven, 
voor redding, voor geschenken. 
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Letterlijk op het veld werden de 
zaden door mensenhanden 
gezaaid en brachten overvloedig de 
vruchten van de aarde voort, wat 
een rijke zegen. 
We bidden tot God dat al deze 
producten kunnen bijdragen aan 
de groei van het Koninkrijk van God 
in actie voor het welzijn van de 
samenleving waarin we actief zijn.  
Prijs de Here! 

 

- Portugese Bijbel op de preekstoel 

De kerkenraad heeft, na overleg met de leden en intern overleg, 

besloten om de Nieuwe Internationale Versie (NVI) in de Portugese taal 

aan te nemen als vertaling voor gebruik op de preekstoel van de kerk. 

We danken de gemeenteleden voor suggesties over uw voorkeur. We 

hopen dat de keuze voor NVI meer eenheid binnen ons 

kerkgenootschap zal brengen en ons zal helpen de rijkdom van Gods 

Woord te begrijpen. 
 

 
- App IER Castrolanda 

 

 

Binnenkort zullen we die gebruiken! 

 

 

       Heb  je  e-mail  al  verzonden 

 naar  het  secretariaat? 

 

 

99127-2016 

 

 
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 
 

 
 
 

 
 

         HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

06/06 Igor Christiaan van Arragon 4 
06/06 Samuel Loman Silveira 4 
20/06 Caio Henrique Noordegraaf Godoi 10 
20/06 Miguel Moreira Machado 7 
23/06 Francisco Henrique Strijker 5 
24/06 Sarah Régis de Carvalho 5 
27/06 Gael Padilha Salomons 2 

 
07/06 Sra. Hilda Boessenkool van Arragon 78 
08/06 Sra. Titia Hoekstra van der Vinne 98 
12/06 Sra. Jantje F. de Jager Kassies 75 
14/06 Sra. Menna W. Salomons van de Beld 77 
19/06 Sra. Tina H. C. Groenwold Wolters 85 
20/06 Sr. Jan G. Strijker 77 
22/06 Sr. Wybe de Jager 80 
25/06 Sr. Roelof Kiers 76 

 

         EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

        EN MET HEM TE DELEN! 
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BLOEMEN IN DE KERK 
 

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 

 
Juli  04/07   Fam. Bernard en Claudia v/d Riet 
    11/07   Sra. Ineke Salomons  
    18/07   Fam. Hendrikus en Arletta Salomons 
    25/07   Fam. Rivan en Gabrielle Salomons 

 
 
 
PASTORALE KABINET 
 

Ds. Roberto    DINSDAG    van 14.00 tot 17.30 uur 
 

Ev. Ezequiel     WOENSDAG   van 14.00 tot 17.30 uur 
 

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

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

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

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