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Troost: ruimte maken voor verdriet 

 
 

“Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden.” 

Matteüs 5.4 
 

De maand november wordt gekenmerkt door momenten van reflectie 
over dood en leven. Op de ‘Dag van de Doden’ bezoeken sommige 
mensen de begraafplaats en op de ‘laatste zondag van het kerkelijk jaar’ 
herdenken we de mensen die in dat jaar overleden zijn - onze 
grootouders, ouders, familieleden, vrienden... zelfs kinderen die te vroeg 
gestorven zijn! In deze dienst richten we ons tot God, we danken voor het 
leven van hen die zijn overleden en we bidden om Gods troost voor de 
nabestaanden en iedereen die met de dood geconfronteerd wordt. Het 
is misschien goed om je eens te afvragen: Heeft dit zin voor ons? Is het 
wel verstandig om stil te staan bij deze droevige gedachten en 
gevoelens? Mogen we wel huilen? 
 
Onderzoek toont aan dat nadenken over de dood ons voordelen oplevert. 
In de loop van het bestaan hebben we pauzes nodig. Ze stellen ons in 
staat om de waarde die we aan feiten hechten, de betekenis die we aan 
het leven hechten, in twijfel te trekken. Zo kunnen we onze afspraken en 
activiteiten beter ordenen; en helpt het ons om ons voor te bereiden op 
de dood en de eeuwigheid. De angst die dergelijke reflecties gewoonlijk 
omringt, zal worden overwonnen met het zoeken naar een doorleeft 
geloof. (VAIL, Kenneth et al. When death is good for life. Personality & 
Social Psychology Review, 16(4): 303-29, 2012). 
 
Een doorleeft geloof heeft alles te maken met het vinden van betekenis 
voor het leed in je leven. Lange tijd werd in de kerk gedacht dat troost te 
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vinden is in de wetenschap dat God de touwtjes in handen heeft. Dat 
alles wat Hij doet goed is. Dat onze dagen in Zijn handen zijn. Aan de 
andere kant ontmoette ik mensen die troost vonden in de gedachte dat 
God dit leed niet wil. Dat God zich niet verheugt over iemands dood. Dat 
Hij niet wil dat we lijden of door tijden van verlies en pijn gaan. Voor mij 
persoonlijk is het geruststellend te weten dat God in staat is om zelfs 
iets dat zinloos is om te zetten in iets dat wel betekenis heeft. God is in 
staat om de woestijn te laten bloeien! (Jesaja 35). 
 
Van de Belgische psychiater Manu Keirse heb ik geleerd dat verdriet niet 
iets is dat we moeten indammen.  We kunnen geen dammen bouwen om 
de tranenvloed in bedwang te houden. Als we dit toch doen, bieden we 
geen troost, maar onderdrukken we onze gevoelens. We geven echt 
troost als we samen met de nabestaanden een bedding aanleggen 
waardoor het verdriet verder kan stromen.  
 
Mensen die bezoekwerk doen, willen graag iets achterlaten waar degene 
die rouwt iets aan heeft. Laat die verwachting los. Ga zitten, stel een 
vraag en wacht af. Als het meezit, zorgt het gesprek, of alleen al je 
aanwezigheid, voor een bedding waardoor het verdriet, dat als een knoop 
in het binnenste zit, verder kan stromen. Soms letterlijk, als mensen voor 
het eerst hun tranen laten gaan. Luister dus aandachtig naar het verdriet 
van de ander, met tijd en liefde. Terwijl we luisteren, creëren we een 
ruimte voor verdriet, in de zekerheid dat God al onze tranen ziet. 
 
Ik wil je uitdagen, neem deze maand de tijd om iemand te bezoeken die 
rouwt. Maar kijk, voordat je dat doet, naar je eigen pijn. Je hoeft niet te 
doen alsof alles in orde is! Je hoeft je tranen niet in te slikken! God wil 
ons helemaal bij zich hebben, zelfs met onze angsten, wanhoop en 
zorgen. We hebben huiswerk te doen: zie onder ogen dat leven en dood 
één zijn.  
 
Zelf hoop ik nog lang te leven, maar dit kan ook mijn laatste dag zijn. 
 

Ds. R.C. Verburg 
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DIENSTEN 

 
 

Diensten 
 

 

Voorgangers 
 

 

 

Collectes  
 

07/11 9:30uur Ds. Edrei - Arapongas P CACJ 

 19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

14/11 9:30uur Dienst met Openbare Belijdenis Evangelisatie 

  Ds. Roberto Verburg P  

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  

     

18/11 19:30uur Dankdagdienst P/h Evangelisatie 

  Ev. Ezequiel de Carvalho   

     

21/11 9:30uur Afscheidsdienst  Evangelisatie 

  Ds. Roberto Verburg P/h  

 19:30uur Afsluiting Kerkelijk Jaar  

  Ds. Flávio Américo P  

     

28/11  1ste Adventszondag   

 9:30uur Bevestiging kerkenraadsleden CACJ 

  Pra. Marilda de Oliveira P  

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  

     

 
 

VAN DE KERKENRAAD 

 
- Ledenlijst 
 
- Ronald Rabbers wenst om geen lid meer te zijn van de kerk. 
 
- Ontvangen doopattestaties van Zein Haddad, van de Antiaquin-
Orthodoxe kerk van St. George van Syrië en van Valéria Krusquevis 
Leffers, uit de parochie van Rosário de Castro. 
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- Begrafenisdienst van Ryanne Rabbers Hoogenboom werd gehouden 
op 8 oktober 2021 onder leiding van Ds. Roberto Verburg en Ds. João 
Los. 
 
- De raad stelde namen van kandidaten voor aan de gemeenschap, 
voor ouderlingen: Bernard Willem Bouwman, Clarice Geraldine 
Bouwman, Hans Jan Groenwold en Lucas Rabbers; voor 
jeugdouderling: Rudolfo Ernesto Bösmüller en Marco v/d Vinne; en voor 
diakenen: Bert Loman, Álvaro Conrado Petter, Timótheo Souza Silveira 
en Ronald Henry Wolters. 
Kerkenraadsleden die hun termijn beëindigen, zijn de ouderlingen Gerda 
v. Arragon, Bernardo Bouwman en Henriette Morsink; en diakenen 
Richard Bösmüller en John Groenwold. 
 
- Op de Algemene Ledenvergadering van zondag 31 oktober, na de 
morgendienst, werden verkozen tot ouderlingen: Clarice Geraldine 
Bouwman en Hans Jan Groenwold; jeugdouderling: Marco Ernani v/d 
Vinne; diakenen: Bert Loman en Álvaro Conrado Petter.  
 
- De Kerkenraad stelt de namen voor van hen die onderzocht zijn om 
hun Openbare Geloofsbelijdenis af te leggen; João Fernando de Boer, 
Paola de Boer, Milena Bosmuller, Rafaela Bosmuller, Stella Swart 
Bosmuller, Débora Carina Bouwman, Suelen Cristine Fonseca, 
Rebecca Maria Greidanus, Zein Haddad, Rodrigo Husch, Carolina 
Wilhelmina Leffers, Lucas Leffers Neto, Valéria Krusquevis Leffers, 
Bruno Roberto Loman, Jean Marco Noordegraaf, Janine Marion van de 
Riet, Lucca Giuliano Hoogerheide Q. Salomons, Nicole Beatrix Sanches, 
Aline Consuelo de Souza e Nathyelle Menine Strijker. De Openbare 
Geloofsbelijdenis van deze jongeren zal, als God het wil, op zondag 14 
november in de ochtenddienst zijn. 
 
- Op zondagmorgen 21 november om 9:30 uur wordt Afscheidsdienst 
van Ds. Roberto Verburg gehouden. 
 
- In de afgelopen maanden heeft het tehuis Eben Haëzer nieuwe 
bewoners mogen ontvangen: mevr. Antje Rabbers, dhr. Jan en mevr. 
Geesje Rabbers, mevr. Tina Wolters en voor tijdelijk herstel mevr. 
Manny de Jager. We hopen dat ze zich prettig mogen voelen in hun 
nieuwe woning. 
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- Collectes 
Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening IERC:  

 

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3 
Chave PIX CNPJ 76.111.640/30 

 
 
 

 
- App IER Castrolanda 
Download de App en volg het nieuws van onze kerk! 

 
Secretaris Hermannus Morsink 

 

 

 

Langs deze weg, willen we u hartelijk bedanken voor het vele meeleven met 

ons, tijdens en na het bericht dat onze dochter, zus en tante  

Ryanne Rabbers-Hoogenboom 

na een kort ziekbed in Arnhem, Nederland was overleden. 

Uw belangstelling en woorden van troost en bemoediging hebben ons 

allemaal heel goed gedaan. 
 

Hartelijk dank namens de familie, Gezina Rabbers 
 

 
 

 

 

BLOEMEN IN DE KERK 
 

Nov.  07/11  Fam. Valdir en Dorli Soschinske 
14/11  Fam. Alberto en Eliane de Souza 
18/11  Bijbelstudiegroepen 
21/11  Fam. Jan en Tereza Strijker 
 

Advent en Kerst   
28/11, 05/12, 12/12, 19/12, 24/12 en 25/12  Families Strijker 
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               HARTELIJK GEFELICITEERD ! 
 

01/11 Beatriz Westphal 2 
04/11 Léo Jan Wilpert de Jager 2 
05/11 Robert Johannes Janzen 9 
05/11 Aurora Quirrenbach Boer 1 
08/11 Henrique Petter 9 
08/11 Ricardo Petter 9 
08/11 Carolina Westphal 5 
11/11 Nicolas Jan Petter Bundt 2 
18/11 Valentina Barkema Canto 5 
20/11 Rivka Gloria Maria Verburg 9 

 
05/11 Mevr. Willy Boessenkool Boer 80 
15/11 Mevr. Rosa Pedroso de Moraes 70 
17/11 Mevr. Antje Loman Rabbers 90 
18/11 Dhr. Frans de Jager 82 
21/11 Mevr. Truus Bouwsema Barkema 81 
21/11 Mevr. Ineke Hana Noordegraaf 72 
23/11 Mevr. Joke J. v/d Vinne Kiers 69 
25/11 Mevr. Geesje Enting Rabbers 88 
 

   EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD! 

 OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,  

    EN MET HEM TE DELEN! 

 
 

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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