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Barmhartigheid Heer 
“Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: “Ik wil 

het, word rein”, En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein.” 

Mc 1.41,42 

Wat was de houding van Jezus toen een melaatse Hem naderde en hem 
smeekte: "Als u wilt, kunt u mij reinigen"? 
Zijn barmhartigheid is erg groot, want in de tijd van Jezus was melaatse zijn 
niet alleen fysiek pijnlijk, maar ook sociaal en geestelijk. De melaatse kon 
niet onder andere mensen leven, deelnemen aan sociale activiteiten zoals 
het hebben van een baan, hij kon zelfs niet bij een gezin wonen, noch had 
hij het recht om naar de tempel te gaan om te aanbidden, omdat hij als een 
onrein wezen werd beschouwd en door iedereen afgewezen. 
Maar Jezus raakt in zijn grote barmhartigheid die melaatse aan en maakt 
hem rein. Jezus die barmhartigheid voelt, spreekt liefdevol tot hem en zegt 
dat hij hem wil reinigen, hij raakt zichzelf aan met het risico als onrein 
behandeld te worden, omdat zijn liefde hem ertoe brengt om met 
barmhartigheid te handelen. Hij handelt tegen de normen van de 
samenleving van zijn tijd en toont daarmee een toewijding aan iedereen 
zonder uitzondering. 
Hoe vaak vermijden wij christenen niet om dicht bij de gemarginaliseerden 
te staan, mensen die we als onrein beschouwen, labelen en zelfs een zekere 
afstand van hen houden. In plaats daarvan wil Jezus ze bespelen en nodigt 
Hij ons uit om Zijn instrumenten te zijn om diepe melaatsheid te bespelen, 
Hij nodigt ons uit om door God gebruikt te worden in Zijn grote genade om 
van hen reine mensen te maken. 
En wat hebben we gedaan om daadwerkelijk door God gebruikt te worden, 
zodat we door Zijn woord de behoeftigen, de gevallenen, de hopelozen aan 
de rand van onze samenleving kunnen raken? Als Kerk moeten we pastoraal 
aanwezig zijn om voor de mensen om ons heen te zorgen, Jezus aan hen 
voorstellen zodat ze gezuiverd worden, net als die melaatse, die smeekte 
en vertrouwde op Gods barmhartigheid en liefde door Jezus. Genade Heer. 

Ev. Ezequiel de Carvalho 
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DIENSTEN 

 
 

Diensten 
 

 

Voorgangers 
 

 

 

Collectes  
 

03/10 9:30uur Doopdienst P Evangelisatie 

  Ds. Roberto Verburg   

 19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P  

     

10/10 9:30uur Dienst met Heilig Avondmaal AASC 

  Ds. Libório Kissman P  

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  

     

17/10  Diensten met Heilig Avondmaal  

 9:30uur Pra. Marilda de Oliveira P IRET 

 19:30uur Ds. Roelof Sietsma H  

     

24/10 9:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho P AASC 

 19:30uur Ds. Flávio Américo P  

     

31/10 9:30uur Doopdienst P Evangelisatie 

  Ds. Flávio Américo   

 19:30uur Ds. Roberto Verburg H  

     
 

06/10 

20uur – Voorbereiding bijbelstudie met Ds. Flávio Américo, in Shalom. 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
- Leden Lijst 
 

- Clara Cantele Borg werd geboren op 8 september, dochter van Pablo en 
Valquíria Borg. 
 

- Overlijden van Ryanne Rabbers Hoogeboom op 48-jarige leeftijd in 
Arnhem Nederland, op 2 oktober 2021. 

"De Heer is mijn Herder, het zal mij aan niets ontbreken" - Psalm 23:1 
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- Beroep afsluiten 
De kerkenraad heeft de brief ontvangen van Ds. Roberto Verburg, waarin 
het einde van zijn beroep aan IER Castrolanda wordt medegedeeld en 
verzoekt vriendelijk om de afscheidsdienst op 21 november 2021 te houden. 
De sluiting van het beroep, werd na de dienst van 12 september aan de 
gemeente medegedeeld door voorzitter van de kerkenraad met de volgende 
woorden: 
Geliefde kerk. 
Vorige week hebben we in de ochtenddienst aan de kerk gerapporteerd 
over de moeilijkheden die we in onze kerkenraad ’s kring hebben 
ondervonden met betrekking tot het werkschema en de relatie tussen onze 
predikanten. Met de steun van de pastor-consulent hebben we een 
zesmaandelijks een co-existentie-agenda voor de predikanten 
georganiseerd en dat door beide werd aanvaard. Binnen deze 
overeenkomst geven we beide partijen de vrijheid om op elk moment, indien 
gewenst, een voorafgaande kennisgeving te activeren. Afgelopen dinsdag 
ontvingen we een brief van Ds. Roberto, gebruikmakend van deze 
voorafgaande kennisgeving, waarin hij uiting gaf aan zijn wens om tot eind 
november, meer bepaald tot 21 november, in onze omgeving te blijven 
werken. De kerkenraad heeft op zijn beurt dit verzoek in een vergadering 
van afgelopen donderdag ingewilligd. Beste Ds. Roberto en familie, als kerk 
van Christus hopen we het beste te maken van deze korte tijd dat we nog 
steeds samen zullen zijn. We zijn ook toegewijd om u de ruimte te geven 
om vooruit te komen in uw bediening als een erkende predikant van onze 
kerk totdat u uw nieuwe baan vindt. Moge God ons allemaal zegenen op 
deze reis. 

 
- Koffie & Woord 
Op zondag 26 september hadden we de maandelijkse Café & Word 
bijeenkomst met jongeren van 18+. We bespraken het onderwerp: Is de 
openbare geloofsbelijdenis: traditie, druk of overtuiging?! In deze 
bijeenkomst benaderden we de tekst van Romeinen 10:9-10 en kregen de 
jongeren de ruimte om te vertellen over het belang van hun eigen 
geloofsbelijdenis en over het deelnemen aan de Tafel van het Heilig 
Avondmaal van onze Heer Jezus Christus. 
Ik waardeer de deelname van jongeren. Eind oktober hopen we een nieuwe 
bijeenkomst te houden. 
 
- Identiteit behouden aan de universiteit.  
In de ontmoeting met het JUC had Pastor Flávio Américo de kans om onze 
jongeren te vertellen over zijn leven, hoe hij evangelisch werd. Hij deed ook 
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verslag van zijn academische opleiding in geschiedenis en theologie, en 
hoe hij aan de universiteit werd vervolgd omdat hij christen was. Om aan dit 
laatste element van zijn verhaal te werken, werkte hij aan het eerste 
hoofdstuk van het boek van de profeet Daniël, waarin hij liet zien hoe Daniël 
en zijn drie vrienden de Babylonische cultuur leerden kennen zonder erdoor 
besmet te raken; streven naar uitmuntendheid in het "academische" en 
politieke leven van Babylon zonder hun identiteit als onderdeel van het Volk 
van God in gevaar te brengen. Pr. Flávio daagde de jongeren uit om goede 
academici en/of professioneel te zijn en tegelijkertijd te vechten voor de 
identiteit die ze in Christus hebben. 
 
- Uitnodiging  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 

Secretaris Hermannus Morsink 
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Vanuit de pastorie 
 
Beste gemeente, 
Op zondag 12 september bent u door de kerkenraad op de hoogte gesteld 
van ons besluit om afscheid te nemen op zondag 21 november 2021. Dit 
besluit is anders tot stand gekomen dan we hadden gedacht en gehoopt. 
Door opeenstapeling van gebeurtenissen binnen de kerkenraad, hebben we 
begrepen dat onze tijd er hier opzit.  
We hebben dit besluit weloverwogen genomen. Toch roept het bij ons 
allerlei tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant voelen we ons 
gefrustreerd door alles wat er zich heeft afgespeeld en verdrietig omdat we 
beseffen dat onze pastorale werkzaamheden te Castrolanda tot een einde 
naderen. Aan de andere kant zijn we God dankbaar voor alle mooie dingen, 
voor de vriendschappen die we gemaakt hebben en voor de wensen die we 
in vervulling zagen gaan.  
We zijn er bewust van dat ons besluit ook zijn weerslag heeft op de 
kerkenraad en het leven van de kerk. We hopen dat allen telkens weer de 
weg, de waarheid en het leven, Jezus Christus, de Messias mogen blijven 
volgen.  
We stellen het op prijs om van iedereen afscheid te kunnen nemen. 
Daarvoor hebben we de dinsdagen gereserveerd. Maak gerust een afspraak. 
Van harte welkom! 
Ons gebed is dat God de kerk en in bijzonder de kerkenraad mag blijven 
leiden in al haar beslissingen.  

Broederlijke groet, 
Ds. R.C. Verburg 
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O Departamento de Evangelização está iniciando 
um projeto dentro do Hospital da Cruz Vermelha 
de Castro, onde irá fazer uma reforma em uma 
das salas da ala de reabilitação. Assim a nossa 
igreja poderá ter acesso mais fácil dentro do 
hospital para estar mais próxima aos pacientes e 

colaboradores do hospital, que estiverem precisando de apoio espiritual! Temos 
um projeto feito por um dos membros da nossa igreja, conforme anexo, e 
precisamos mobiliar esta sala. Para isso, gostaríamos de contar com a colaboração 
da comunidade para quem tiver os seguintes itens para doar:  

1 sofá de 2 lugares / 1 poltrona / 1 aparador / 1 mesa com 4 cadeiras 
Prateleiras para os livros / Artigos de decoração (quadros, enfeites de mesa, 
prateleira, plantas…) 

Interessados em doar, favor entrar em contato com Bernardo Bouwman (99973-

2079) 

Desde já, agradecemos a colaboração de todos! 
Comissão do Dep. de Evangelização. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 

Você tem vontade de ser 

professor(a) da ESCOLA 

DOMINICAL, mas, acha 

que não leva jeito? 
 

Venha participar de uma 

aula aos domingos e sinta 

como é maravilhoso 

poder compartilhar as 

histórias bíblicas e assim cooperar na formação do caráter cristão das 

nossas crianças. 
 

A ARTE DE ENSINAR PODE SER ADQUIRIDA! 
 

Está interessado(a)?  

Converse com a Comissão da Escola Dominical: Catherine (98816-6801), 

Christa (98824-2176), Hester (99981-2007), Jéssica (99812-1378) ou 

Patrícia (98435-5502). 
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F E I R A   D E   U S A D O S   C A C J  2021 

 

O CACJ realizará a Feira de Usados no dia 

06 de novembro de 2021, e pedimos 

novamente a colaboração da comunidade 

com doação de itens usados, como: 

roupas, calçados, utensílios de cozinha, 

móveis, etc. Tudo o que você não vai usar 

mais, pode ser muito útil para outras pessoas!  
 

Quem desejar colaborar, pode entregar diretamente no CACJ, no 
Autoposto Castrolanda ou, se preferir que alguém busque em sua 
casa, pedimos que ligue para um membro da comissão avisando. 
Passaremos recolhendo as doações na sexta-feira, dia 05/11/21. 

 

Comissão: Dora Petter (998824-3622), Renata Kiers de Boer (99977-

0071), Silvia Kassies (99827-6507) e Lucas Rabbers (98403-4858)  
 

DESDE JÁ AGRADECEMOS A COLABORAÇÃO DE TODOS! 
 

"Quem é bondoso será abençoado 

 porque reparte a sua comida com os pobres."   Pv 22.9 

 
 

BLOEMEN IN DE KERK 
 

 

Okt.  03/10  Mevr. Corrie van Santen 
10/10  Fam. Timotheo en Camilla Loman 
17/10  Fam. Marcelo en Juliana Silva Rodrigues 
24/10  Fam. Carol en Andrea Smilewski 
31/10  Fam. Paulo en Jomaly Socela 
 

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 
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            HARTELIJK GEFELICITEERD ! 

06/10 Anthony Willy Strijker Fraga 6 
10/10 Gustavo van Arragon Resende 5 
15/10 Gustavo Salomons 10 
23/10 Lucas Gerrit van Arragon 3 
25/10 Adam Bronkhorst Becker 4 
27/10 Eloá Emanuelle Dijkstra 8 

 

03/10 Dhr. Berend Jan Bouwman 84 
08/10 Mevr. Jentje Petter 66 
09/10 Mevr. Cornelia A. van Lohuizen van Santen 81 
11/10 Dhr. Jan Deen 80 
13/10 Dhr. Bauke Jeninga 72 
15/10 Mevr. Joana H. van Arragon 71 
18/10 Mevr. Jenneken Morsink Greidanus 81 
19/10 Dhr. Jan Haasjes 70 
26/10 Mevr. Angela M. Verschoor Borg 66 
27/10 Mevr. Menna C. de Jager Borg 72 

 

   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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