Igreja Evangélica Reformada de Arapoti

O Elo
De Schakel
MEDITAÇÂO

MARÇO 2022
Qualidade de Vida!

Descobri no ano passado, após um exame genético, que o glúten me faz mal.
Que impacto, que mudança de vida! Adeus pão, macarrão, pizza e gevulde speculaas
(meu bolo holandês favorito)! Um preço bastante alto a pagar por mais qualidade de
vida. No início, resisti e cortei o glúten apenas parcialmente. Mas isso não bastava para
curar as dores de cabeça, dores musculares, refluxo, etc, nem diminuía minha tendência
a pólipos e câncer intestinal (algo recorrente na minha família). Era preciso cortar o
glúten para ter qualidade de vida!
E quanto à qualidade de vida espiritual? Espiritualmente também precisamos
cortar radicalmente o que causa prejuízos à nossa relação com Deus e silenciosamente
se torna um câncer que interfere na vida pessoal, familiar, social e espiritual. É preciso
romper integralmente com o pecado!
Estamos iniciando o período da Quaresma e caminhando novamente para a
Páscoa. E, como diz o apóstolo Paulo, a morte e a ressurreição de Cristo tem também
para nós o sentido de morrer para o pecado e ressuscitar com Cristo para uma nova
vida.
No Antigo Testamento a preparação para a Páscoa consistia em, durante 7 dias,
eliminar todo o fermento na casa. No Novo Testamento, Paulo aplica isso ao pecado:
“Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada?
Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como
realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a
festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade,
mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade” (1ª Co 5.6-8).
Que nestes dias da Quaresma possamos refletir profundamente sobre o
fermento do pecado na nossa vida (ódio, rancor, falta de perdão, cobiça, fofoca,
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adultério, ...) e tomemos a decisão de aceitar o convite de Jesus para sepultar todos
estes pecados aos pés da cruz e ressuscitarmos com Cristo para uma nova vida, uma
vida de qualidade cristã! Amém!
Pr. Paulo R. Verdin

CULTOS

Plantão

Coleta

Início Quaresma / Santa Ceia matutino

06-03

9.30 Igreja
18.30 Igreja

Pr. Ilmo
video

P Harriet/Marnix
H

Igreja

13-03

9.30 Igreja
18.30 Igreja

Pr. Ilmo
Pr. Hans

P Maria Clara/Floriano
H

Igreja

Domingo da Missão – troca de púlpito

20-03

9.30 Igreja
18.30 Igreja

Pr. Acácio
Pr. Hans

P Alice/Wilko
H

Dep. Missão

27-03

9.30 Igreja
18.30 Igreja

Pr. Ilmo
Pr. Hans

P Adriaan/Bernhard
H

Itararé

03-04

9.30 Igreja
18.30 Igreja

Pr. Ilmo
Pr. Hans

P Elly/Saskia
H

Sínodo

FLORES
06-03
Fam. Jan Gerrit Berendsen
13-03
Fam. João R. Becker
20-03
Fam. Nico Biersteker
27-03
Fam. Arie de Jonge
03-04
Fam. Junior Simões
OBSERVAÇÃO:
Um dos pastores ou um presbítero, levará as flores da Igreja para o membro indicado
no domingo.
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ANIVERSARIANTES
01-03
01-03
07-03
15-03
16-03
25-03
06-04
07-04

Jantina de Jager Salomons
Margo van B. Verburg
Trijntje Kok Loman
Hilbert Kok
Jantje van der Vinne de Jonge
Lucie Berendsen
Anje H. Barkema Salomons
Anna C. Salomons Koopman

SOM
Edwin
Marco
Anderson
Vitor
Bernhard
Rafael

99972-2996
98840-1518
99657-7960
99982-2690
99975-4474
99929-7242

06-03

SOM
Vitor

TRANSMISSÃO
Anderson

13-03

Bernhard

Vitor

20-03

Marco

Bernhard

27-03

Rafael

Marco

03-04

Edwin

Rafael

OBS: Para a transmissão de cultos especiais como: casamento, cultos do CCH e
assembléias o pedido deve ser feito com 7 dias de antecedência com o plantonista da
semana. Ensaios curtos para testar uso de microfones podem ser feitos meia hora antes
do culto em questão mas, com a prévia combinação com o plantonista da semana.
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MATERNAL e BIJBELKLAS
MATERNAL
Anton, Gabriela e
Amanda
Daniella,
Marcus e

BIJBELKLAS
Caroline, Franz e
Jordana.
Isabelle,
Fernanda e

VELA
Bianca

Anna
B.e Laura
Carolina,
Hilco

Anthony

27-03

Pricilla,Alida
Fernando e
Michel
Clarice,
Emanuel e

Martinus

03-04

Sabrina,Catarina
Lúcio e Sophia

Elisangela, Maiara e
Flávia,Tony
Angelina e

06-03
13-03
20-03

Lisa

Olívia

Hadassa

KINDERNEVENDIENST
Grupo 1 e Grupo 3
Tema: Jesus vive e ensina

VELA

06-03

Rose e Tânia

LOUVOR

Lucca Bronkhorst

13-03

Abel/Meire

Socorro! É peixe que não acaba mais.

Adriaan Bronkhorst

20-03

Priscilla

Escolhidos para a missão especial

Sophia Kok

27-03

Suellen

Surpresas numa festa de casamento!

Valentina Cavalcanti

03-04

Rose e Tânia

LOUVOR

Rafael van de Pol

AGENDA
Toda terça-feira à noite

18.00 horas

Catecismo turma 1 e 3

Toda terça-feira à noite

19.00 horas

Catecismo turma 2 e 4

1⁰ e 3⁰ sábado do mês

10.00 horas

Catecismo turma 5

2⁰ e 4⁰ sábado do mês

10.00 horas

Catecismo profissão de fé

01-03
01-03

09.00 horas
16.00 horas

Mesa do Conselho
Grupo de Oração em holandês
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02-03
07-03
08-03
08-03
09-03
09-03
12-03
12-03
14-03
15-03
19-03
19-03
23-03
22-03
23-03
24-03
27-03
29-03
30-03
05-04
05-04
06-04
06-04

17.00 horas
20.00 horas
09.00 horas
16.00 horas
19.30 horas
19.30 horas
19.30 horas
19.30 horas
19.00 horas
16.00 horas
19.30 horas
19.30 horas
16.00 horas
19.30 horas
16.00 horas
20.00 horas
16.00 horas
19.30 horas
09.00 horas
16.00 horas
19.00 horas
19.30 horas

Conselho
Assembleia Geral IERA
Comissão de visitas na casa da Ineke Kool
Estudo Bíblico em holandês
SAFIERA
Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo
Benjamin Club
MIER
Reunião da Missão AASCA
Grupo de Oração em holandês
Ajax Club
MIER (viagem)
Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo
Estudo Bíblico em holandês
SAFIERA
Palestra sobre Curaçao com a d.Els Végh no Trevo
Entrega dos artigos para o Elo
Grupo de Oração em holandês
Palestra sobre psicologia e psiquiatria com a d.Els
Végh do Conselho
Mesa
Estudo Bíblico em holandês
Conselho
Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo

DO CONSELHO/Van de kerkenraad
Lembrete: na igreja temos um calendário/agenda anual
para anotar as reuniões, o local a ser usado e o horário.
Pedimos a todos os membros anotarem e utilizarem
este calendário a fim de organizar acontecimentos e
compromissos comuns ao grupo.
Aos membros impossibilitados de vir no culto com Santa Ceia sempre podem solicitar
santa Ceia em casa junto a um presbítero ou pastor.
Este ano teremos 5 turmas de catecismo e uma turma de profissão de fé. Quatro
turmas de catecismo nas terças-feiras e uma turma no sábado de manhã, além do
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catecismo de profissão de fé. Os catecismos de sábado acontecerão de forma
intercalada, ou seja, será quinzenal para cada grupo.
Em breve será iniciado um novo grupo de catecismo de Profissão de Fé. Quem quiser
participar, favor entrar em contato com o pastor Ilmo Riewe . As aulas serão no
segundo e quarto sábado do mês às 10.00h. O catecismo de profissão de fé tem 21
lições e serão inseridas algumas lições/parte das palestras do IRET. Mediante frequência
de 80% pode-se fazer a pública profissão de fé no Pentecostes 2023.
Nos dias 21 e 22 de fevereiro recebemos 2 representantes da IELB: o pastor Geraldo
Schuller, presidente da IELB e pastor Paulo M. Nerbas, presidente do CTRE, que é uma
Comissão da IELB que responde a solicitações da igreja emitindo pareceres teológicos.
No dia 21 de fevereiro tivemos um encontro informal com o Conselho IERA onde
tivemos a oportunidade de expor o trabalho do Conselho, da comunidade e do pastor
Capelão. No dia 22 de fevereiro houve uma reunião que tratou do protocolo firmado
em 1993 entre a IELB X IERB.
O Conselho da IER Carambeí-Colônia convida para o culto de despedida do pastor
Roelof Sietsma que será realizado no domingo dia 13 de março de 2022 às 10.00h na
IER Carambeí-Colônia. Pr. Roelof retorna à Holanda após 4 anos de serviços à referida
igreja.
O Domingo da Missão será realizado no dia 20 de março de 2022. A IER Arapoti terá
troca de púlpito com a IER Curitiba e Campo Magro. O tema será “Frutificando em
Cristo” - João 15:5 – “Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se alguém permanecer em
Mim e Eu nele, esse dá muito fruto; pois sem Mim vocês não podem fazer coisa
alguma”. Pois disse Jesus:” Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto;
e assim serão meus discípulos.” A oferta deste domingo será destinada para a Missão
do Sínodo
O IRET (Instituto Reformado de Estudos Teológicos) convida presbíteros, diáconos,
pastores, evangelistas e demais interessados a participar do Curso de Oficialato .
10-03 – O governo da Igreja com pr. Raul Sietsma
17-03 – O chamado e a vida espiritual do Oficial com pr. A. Nascimento
24-03 – Visitação pastoral com a Dra. Marilda de Oliveira
31-03 – O ministério da diaconia com pr. Flávio Américo de Carvalho
Inscrições até 10 de março de 2022. Este convite será enviado no grupo dos bairros
onde constará o link para fazer a inscrição
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O Conselho da IER de Arapoti convida todos os membros para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no salão da igreja.
Segunda-feira, dia 07 de Março de 2022.
19.30h – tira dúvidas da parte financeira
20.00h – Início da Assembleia.

Ter herinnering: in de kerk bevindt zich een kalender/jaaroverzicht om op te schrijven
wanneer er vergaderingen zijn, waar ze gehouden worden en op welk tijdstip. We
verzoeken de leden om gebruik te maken van deze kalender, zodat vergaderingen en
andere algemene gebeurtenissen binnen de gemeente georganiseerd kunnen worden.
Voor de leden, die niet in staat zijn naar de dienst te komen voor het Heilig Avondmaal,
bestaat de mogelijkheid op aanvraag het Avondmaal thuis te ontvangen van een
ouderling of predikant.
Dit jaar zijn er 5 catechese groepen en één groep ter voorbereiding op de
geloofsbelijdenis. Van deze groepen worden er 4 op dinsdag gehouden en één op
zaterdagochtend evenals de geloofsbelijdenis groep. De groepen op zaterdag worden
om en om gehouden, oftewel elke groep heeft eens in de 14 dagen les.
Binnenkort wordt een nieuwe geloofsbelijdenis groep opgezet. Wie er aan mee wil
doen, kan contact opnemen met pr. Ilmo Riewe. De lessen worden gegeven op de
tweede en vierde zaterdag van de maand, om 10:00 uur. Bij de geloofsbelijdenis groep
worden 21 lessen behandeld en er worden lessen/delen van lezingen van de IRET aan
toegevoegd. Wanneer een deelnemer tenminste 80% van de lessen bijwoont, kan hij
geloofsbelijdenis doen op Pinksteren 2023.
Op 21 en 22 februari ontvingen we bezoek van twee vertegenwoordigers van de IELB,
n.l. pr. Geraldo Schuller, de voorzitter van de IELB en pr. Paulo M. Nerbas, voorzitter van
de CTRE (een commissie van de IELB, die verzoeken m.b.t. theologische adviezen
behandelt) Op 21 februari was er een informeel samenzijn met de Kerkenraad van de
IERA. We konden uitleggen wat er gedaan wordt door de Kerkenraad, door de kapelaan
en de gemeente. Op 22 februari was er een vergadering over het protocol dat in 1993
vastgelegd werd tussen de IELB x IERB.
De Kerkenraad van de IER Carambeí-Colônia heeft ons uitgenodigd voor de
afscheidsdienst van pr. Roelof Sietsma, die gehouden wordt op zondag 13 maart 2022
om 10:00 uur in de IER Carambeí-Colônia. Pr. Roelof keert terug naar Nederland na de
betreffende kerk vier jaar gediend te hebben.
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De Zendingszondag wordt gehouden op 20 maart 2022. De IER Arapoti heeft dan
kanselruil met de IER Curitiba en Campo Magro. Het gaat over het thema " Vrucht
dragen in Christus" - Joh. 15:5 -" Ik ben de wijnstok; gij zijt de ranken. Als iemand in Mij
blijft gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen". Want,
zei Jezus: " Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn
discipelen zijn." De collecte van die zondag is bestemd voor de Zending van de Synode.
De IRET (Hervormd Instituut voor Theologische Studies) nodigt ouderlingen, diakenen,
predikanten, evangelisten en overige geïnteresseerden uit om deel te nemen aan de
Cursus Ambtsdragers.
10-03 -- De leiding van de Kerk, door pr. Raul Sietsma
17-03 -- De roeping en het geestelijk leven van de Ambtsdrager, door pr. A. Nascimento
24-03 -- Pastoraal bezoek, door Dra. Marilda de Oliveira
31-03 -- Het ambt van de diakonie, door pr. Flávio Américo de Carvalho
Inschrijving mogelijk tot 10 maart 2022. Deze uitnodiging zal verstuurd worden via de
wijkgroep (Whatsapp) met daarin de link voor de inschrijving.
De Kerkenraad van de IER van Arapoti nodigt haar leden uit voor de Algemene
Jaarvergadering, die gehouden wordt in de kerkzaal.
Maandag, 7 maart 2022.
19:30 u -- mogelijkheid tot vragen stellen over de financiën
20:00 u -- begin van de Vergadering.
Em nome do Conselho,
Elly C.K. Salomons

DA CASA PASTORAL / UIT DE PASTORIE
Estamos dando continuação às visitas aos membros da igreja.
Gostamos muito de nos encontrar com vocês e sempre somos
recebidos cordialmente.
A cada domingo dirijo os cultos vespertinos em holandês. Nas
próximas semanas vamos tratar de trechos do Evangelho de João.
Entrementes entramos na Quaresma, os quarenta dias antes da
Páscoa. Lembramos do sofrimento e da morte de Jesus Cristo pelos
pecados do mundo.
Nas terças-feiras, dias 1º, 15 e 29 de março nos reuniremos em
grupo de oração. Início às 16.00 horas, na Igreja.
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Nas terças-feiras, dias 8 e 22 de março e 5 de abril, teremos nossos estudos bíblicos.
Trataremos sobre trechos do Evangelho de Mateus. Início às 16.00 horas, na Igreja.
Na quinta-feira, dia 24 de março, a minha esposa vai contar sobre nossa estadia no
Curaçau, com ajuda de imagens. Início às 16 horas, no Trevo.
Na quarta-feira, 30 de março, minha esposa vai fazer uma palestra sobre Psicologia e
Psiquiatria. Início: 19.30 horas, na Igreja. Todos são muito bem-vindos!
--------------------------We zijn bezig met het bezoeken van gemeenteleden. We vinden het fijn u te
ontmoeten. We worden hartelijk ontvangen.
Elke zondagavond ga ik voor in de avonddienst. We lezen de komende weken gedeelten
uit het Johannesevangelie. Inmiddels is de lijdenstijd aangebroken, de veertig dagen
vóór Pasen. We staan dan stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor de
zonden van de wereld.
Op dinsdag 1, 15 en 29 maart is er gebedsgroep. Aanvang: 16.00 uur in de kerk.
Op dinsdag 8 en 22 maart en 5 april is er Bijbelgespreksgroep. We bespreken gedeelten
uit het Mattheüsevangelie. Aanvang: 16.00 uur in de kerk.
Op donderdag 24 maart houdt mijn vrouw een lezing over ons verblijf op Curaçao, met
lichtbeelden. Aanvang 16.00 uur in Trevo.
Op woensdag 30 maart houdt mijn vrouw een lezing over psychologie en psychiatrie.
Aanvang: 19.30 uur in de kerk. Allen hartelijk welkom!
Een hartelijke groet voor u allen,
Pr. Hans.

AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE
Fevereiro - assim como janeiro - foi um mês de muito calor e
de chuvas tropicais. Vimos a grande movimentação de
máquinas agrícolas e carretas típicas desta época do ano.
Assim como em outros anos, aproveitou-se cada minuto de
tempo bom para ensilar, colher, enfardar, etc.
Para alegria de alguns e tristeza de outros as férias acabaram
e a escola iniciou suas atividades. Desejamos um abençoado
ano para todos os alunos e professores e que possam aprender muito em 2022!
Também na igreja houve o reinício oficial de atividades e enquanto alguns voluntários
se despediram de seus ofícios outros se prontificaram a assumir o trabalho.
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Agradecemos por todo o esforço daqueles que saíram e desejamos que Deus ilumine e
dê força aos novos que chegaram.
O conselho da igreja se reuniu em uma terça-feira com representantes da IELB para
discutir sobre a continuidade do protocolo.
Tivemos oportunidade de ofertar para a igreja de Arapongas, pudemos fazer isso por
meio de nova modalidade: o pix, muito prático!
No dia 24 assistimos atônitos à invasão da Ucrânia pela Rússia. Oremos pela paz e pelas
vidas das pessoas que lá se encontram.
No dia 27 tivemos a celebração da Santa Ceia. Uma música muito bonita nos foi enviada
pelo WhatsApp como reflexão na semana anterior. Quem não ouviu vale a pena ouvir,
pois a letra realmente toca o coração e nos convida a refletir sobre o perdão e sobre a
cura.
------------------------------------------------Februari was, net als januari, een warme maand met veel tropische buien. We zagen
een grote drukte van landbouw-machines en -vrachtwagens op de weg, zoals
gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Net als in andere jaren probeerde iedereen elk
droog moment te benutten om in te kuilen, om te oogsten, in te pakken, enz.
Tot vreugde van sommigen en verdriet van anderen kwam er een eind aan de
schoolvakantie en gingen de activiteiten op school weer van start. We wensen alle
leerlingen en leerkrachten een heel goed schooljaar toe en dat ze veel mogen leren in
2022!
Ook in de kerk werden de activiteiten officieel weer opgestart, waarbij sommige
vrijwilligers afscheid namen en anderen het stokje overnamen. We bedanken iedereen
die eruit ging, voor hun inzet en hopen dat God de mensen die er nieuw in komen, bij
zal staan en sterken.
De Kerkenraad is op een dinsdag samengekomen met vertegenwoordigers van de IELB
om van gedachten te wisselen over de continuïteit van het protocol.
We hadden de gelegenheid een gave te geven aan de kerk van Arapongas. We konden
dat doen door middel van een nieuwe betalingsmogelijkheid: de pix, heel praktisch!
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Op 24 februari zagen we op tv tot onze verbijstering de Russische inval in de Oekraïne.
Laten we bidden voor de vrede en voor de levens van de mensen die zich daar
bevinden.
Op 27 Februari vierden we het Heilig avondmaal. In de week daaraan voorafgaand
kregen we via Whatsapp een heel mooi muziekstuk ter overdenking. Voor degenen die
het nog niet beluisterd hebben: het is zeer de moeite waard, want de tekst raakt je echt
en nodigt uit tot nadenken over vergeving en over heling.
Ellen S. Biersteker
NOTÍCIAS CCH
Iniciamos o ano letivo com muito trabalho nos
bastidores antes de abrirmos as portas para os
nossos alunos. Entrar com o pé direito no ano
letivo, se deve em grande parte ao cuidado no
planejamento, nas orientações, treinamentos e
metas estabelecidas na semana pedagógica.
Todos os segmentos da escola, do infantil ao ensino médio, deverão encarar
novos desafios, mas em especial, os anos finais que vão agora trilhar dentro dos
conceitos estabelecidos para o Novo Ensino Médio. Vale esclarecer que o friozinho na
barriga do primeiro dia de volta às aulas não é só dos alunos!
Já na primeira semana de aula pudemos realizar o plantio de mudas nativas no
nosso Bosque Felicis. Projeto de recuperação ambiental que está saindo do papel e
sendo colocado em prática com a ajuda da CAPAL* no lote cedido ao CCH*pela IERA*.
Para que o Bosque Felicis realmente servisse como ferramenta de ensino, foram
necessárias horas de estudos, rodas de conversa, visitas e registros por parte de alunos,
professores e profissionais da área gentilmente cedidas pela Capal. Uma empresa
parceira da Capal, a UPL , nos presenteou com 500 mudas de árvores nativas para que
pudéssemos dar esse grande primeiro passo no mundo real, fora das paredes de sala de
aula.
Mais uma vez fica evidente que os pilares* sobre os quais a nossa comunidade
foi construída, continuam essenciais no trabalho de transformação para um futuro
melhor.
Temos muitos planos para o nosso projeto, o mais importante é que continue
servindo de ferramenta de ensino ativo permanente. Para tanto, vamos precisar de
toda ajuda possível, nas mais diversas formas e maneiras. Ousamos ainda sonhar que o
projeto sirva de inspiração e transformação para comunidade, o município ou mesmo
para o quintal de quem aprendeu alguma coisa trabalhando nele.
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Terminando esse primeiro relato de 2022, desejamos a toda a família CCH uma
feliz volta às aulas, que possamos juntos aprender, crescer e interagir abençoados e
iluminados por Deus.
Ensino holandês NTC/ NTC-School
Com muita alegria, mesmo ainda com as restrições e cuidados devida a pandemia,
iniciamos as aulas de holandês também no dia 07-02-2022 com 36 alunos.
Neste ano de 2022, o professor Ab Visser não faz mais parte do quadro de professores e
coordenação. Petra Noordegraaf nos auxiliou durante 2 semanas neste início, e dona
Sineke Verburg vai fazer a coordenação durante um período e Mirjam Verburg assumiu
as aulas de uma turma. Juntamente com as professoras Denise e Ilona, formamos o
time docente!
Esperamos que logo consigamos um novo professor pelo NOB. Pedimos que incluam
este processo de seleção em suas orações.
Desejamos um ótimo ano de estudo e aprendizado para todos os alunos e professores.
Agradecemos a Petra pelas 2 semanas que se dispôs em ajudar. E bem vindas a Mirjam
e d. Sineke ao time!
Qualquer dúvida e esclarecimentos estamos à disposição.
Diretoria do NTC

Gostaríamos de agradecer a todos que nos apoiaram e se solidarizaram conosco após
o falecimento de nosso filho Jonathan.
Wij willen allen bedanken voor de steun en medeleven die we kregen na het sterven
van onze zoon Jonathan.

Fam. Mark e Frederica Bosch
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Projeto Sementinha – Calógeras e Humaitá

Iniciamos nossos trabalhos com as crianças, adolescentes e jovens do Projeto
Sementinha no dia 09 de fevereiro de 2022, junto com o ano letivo municipal, para
iniciarmos em conjunto uma nova jornada de trabalho. Nas duas Unidades de
Atendimento de nosso Projeto temos novidades na oferta de oficinas e também novos
desafios a serem enfrentados com a população atendida.
Na Unidade da Humaitá tivemos a autorização para trabalhar com 12 crianças
atendidas por dia, por se tratar de um espaço dentro da Unidade de Saúde, ainda
devemos respeitar algumas restrições quanto ao espaço e distanciamento social.
Completamos nosso quadro pessoal e estamos com 02 (duas) novas educadoras sociais:
de Pintura em Pano de Prato e de Artesanato, seguindo nosso foco que é ofertar às
atendidas dessa localidade oportunidades de rendimentos extras e complementares à
renda familiar.
Estamos com 36 atendidas na Unidade da Humaitá, de 07 a 29 anos, onde elas
participam de 01 a 02 vezes por semana, divididas de acordo com a faixa etária. As
oficinas ofertadas são:
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

13:30 –
15:30

Balé

Pintura em
Pano de
Prato

Costura
Criativa

Contação de
História e jogos
/Dança

Artesanato

15:30 –
16:00

Lanche
para casa

Lanche
para casa

Lanche
para casa

Lanche para
casa

Lanche para
casa

Na Unidade de Calógeras tivemos a autorização para retornarmos com as
atividades normais, com 100% da capacidade de atendimento, desde que respeitando o
distanciamento social e seguindo o Protocolo de Biossegurança. Estamos com
atendimento diário de 38 crianças de 05 a 10 anos, divididos em 03 grupos:
·

Grupo A: 14 crianças de 5 e 6 anos;
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·

Grupo B: 12 crianças de 7 e 8 anos;

·

Grupo C: 12 crianças de 9 e 10 anos.

As oficinas também tiveram alterações, remanejamento de profissionais e
contratação de Educadora Social de Artes. As Oficinas ofertadas na Unidade de
Calógeras são as seguintes:
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

13:30 –
13:45

Lanche de
entrada

Lanche
de
entrada

Lanche de
entrada

Lanche de
entrada

Lanche de entrada

Ensino
Religioso

Artes

Jogos Educativos

Jogos
Educativos

Inglês

Artes

Recreação
/ Esportes

Recreação
/ Esportes

Recreação/Esporte
s

13:45 –
14:35
14:35 –
15:25

Teatro

Balé

15:25 –
16:15
16:15 –
16:30

Lanche

Lanche

Lanche

Lanche

Lanche

16:30

Saída

Saída

Saída

Saída

Saída

Na segunda e terça-feira as oficinas são optativas, cada criança participa de
acordo com seu interesse nas oficinas ofertadas. De quarta à sexta-feira as oficinas são
obrigatórias e tem duração de 50 minutos cada e todos os 03 grupos fazem rodízio por
todas as oficinas ofertadas.
No lanche na Unidade de Calógeras notamos nesse primeiro mês um aumento
muito grande no nosso consumo, principalmente de carne, pois nosso planejamento e
14

pedidos no ano de 2021 era para atendimento de 20 crianças por dia. Agora para 2022
o mesmo pedido de carnes para seguir nosso cardápio não será suficiente, pois são 30
crianças na segunda-feira; 26 crianças na terça-feira e 38 crianças de quarta à sextafeira. Nosso cardápio é o seguinte:

Lanche
de
entrada

Lanche
Principal

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

QUINTA

SEXTA

Gelatina

Gelatina

Iogurte

Nescau

Banana

Arroz

Macarrão
com Carne
moída

Cachorro
Quente

Arroz

Borrachinha

Feijão

(torta salgada
de frango)

Feijão
Frango

Suco

Suco

Suco

Carne Moída
com Batatas

Chá ou suco

Suco

Por este motivo, aumentamos nosso pedido de doações de carnes a partir deste
mês de março, para melhor atender nossas crianças e garantir que tenham ao menos
uma refeição completa por dia. Contamos com a colaboração e doação de todos e
desde já agradecemos.
Também nosso Curso de Costura Criativa está a todo vapor, nas duas Unidades
de Atendimento iniciamos novas turmas e continuamos com as que já frequentavam
ano passado, em Calógeras são 19 alunas, divididas em 02 turmas e na Humaitá são 14
alunas, também divididas em 02 turmas. A Professora que ministra as aulas é a Marisa
Vieira, os cursos acontecem toda quarta-feira, de manhã em Calógeras e no período da
tarde na Humaitá.
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Nosso quadro de colaboradores:
Nome

Cargo/função

Adriane Silveira

Assistente Social/ Coordenadora Calógeras

Eliane P. S. van Arragon

Coordenadora Humaitá

Suilayne Araújo Rosa

Educadora Social de Jogos Educativos / Dança / Teatro

Priscila Oliveira

Educadora Social de Esporte / Recreação / Teatro

Isadora de Melo

Educadora Social de Artes

Vivian Sawinski

Professora de Ballet

Marisa Vieira

Professora Costura Criativa

Maria Clara Koopman

Professora Ensino Religioso

Petra Noordegraaf

Professora de Inglês

Denise Cristiana de Jonge

Professora de Artesanato

Debora Cano Sene

Professora Pintura

Rosangela Soares de Paula

Serviços Gerais

Sendo essas as informações para esse início de atividades, nos colocamos à
disposição sempre que tiverem dúvidas e estamos sempre abertos para visitas e
atividades em parceria. Aproveitamos a oportunidade e convidamos toda a comunidade
para participar de nossa Assembleia Geral Anual que acontecerá no dia 14 de março de
2.022 na IERA, onde apresentaremos nossas atividades realizadas no ano de 2021,
contamos com a presença de todos.
Arapoti, 25 de fevereiro de 2022.
Adriane Silveira
Assistente Social AASCA
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LISTAS DE CONTRIBUIÇÕES
Para este mês pedimos as seguintes contribuições:

LAR RECANTO DO IDOSO
Favor entregar no Lar e assinar a lista ao entregar as doações.
03/03
5 kg peito de frango
Tonny v/d Pol (Anny)
3 kg carne moída
Jasper Davidse
3 kg carne moída
Femmo Salomons
10/03
5 kg salsicha
Henk Salomons
5 kg peito de frango
Jan Willem Salomons
3 kg carne moída
Adriaan Bronkhorst
17/03
3 kg carne moída
Renee van der Goot
5 kg salsicha
Neudo Carneiro
5 kg peito de frango
Jan E. Borg
24/03
3 kg carne moída
Jan Kok
3 kg carne moída
Antonio F. Kool
5 kg salsicha
Pieter Vogelaar
31/03
5 kg peito de frango
Ronnie Jongsma
3 kg carne moída
Hiske Wolters
3 kg carne moída
Fagner Calvetti
07/04
5 kg salsicha
Nicolaas Arian Bronkhorst
5 kg peito de frango
Cornelis Hoogerheide
3 kg carne moída
Marleen Kok

CALÓGERAS
Favor entregar na casa da Sra. Wiekje Boessenkool, entre 9:00 e 12:00 horas.
Favor entregar em pacotes de 1KG.
03/03

5 kg peito de frango

Theo Kok

3 kg carne moída

Leendert J. Kok

3 kg carne moída

Marten Sibma
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10/03

5 kg salsicha

Albert Salomons

5 kg peito de frango

Wouter Verburg

3 kg carne moída

Hendrik Salomons

3 kg carne moída

Wilko Verburg

5 kg salsicha

Bernhard Bronkhorst

5 kg peito de frango

Abel Boelman

3 kg carne moída

Daiane Pot

3 kg carne moída

Fabio Salomons

5 kg salsicha

Felipe Hoffman

5 kg peito de frango

Richard Kok

3 kg carne moída

HIllary Jongsma

3 kg carne moída

Mathias de Jong

5 kg salsicha

Hendrik Verburg

5 kg peito de frango

Cristiano Pot

3 kg carne moída

Jan tange

17/03

24/03

31/03

07/04

ITARARÉ INFORMA!!

CULTOS
DATA

HORÁRIO

OFICIANTE

18

PLANTÃO

FLORES

06-03

09:30

Pr. Paulo Verdin
(Santa Ceia)

Diác. Gerd

Corry

13-03

09:30

Pr. Paulo Verdin

Presb. Freek

Jenny

20-03

09:30

Pr. João de Geus Los

Presb. Bea

Sylvia

27-03

09:30

Pr. Paulo Verdin

Diác. Corry

Bea

03-04

09:30

Pr. Paulo Verdin

Diác. Gerd

Lila

ATIVIDADES DA IGREJA
DATA

HORÁRIO

ATIVIDADE

04-03

SEX

16:00

Reunião do Conselho

08-03

TER

19:30

Grupo Rebeca

09-03

QUA

19:30

Estudo Bíblico Sengés

10-03

QUI

19:30

Estudo Bíblico Online

17-03

QUI

19:30

Estudo Bíblico Online

19-03

SAB

19:30

Encontro de Jovens

22-03

TER

19:30

Grupo Rebeca
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23-03

QUA

19:30

Estudo Bíblico Sengés

24-03

QUI

19:30

Estudo Bíblico Online

31-03

QUI

19:30

Estudo Bíblico Online

01-04

SEX

16:00

Reunião do Conselho

Igreja Evangélica Reformada de Itararé
Telefone: (15) 3532-4995/WhatsApp (15) 98110-9697
Pr. Paulo Verdin
E-mail: ieritararé@hotmail.com
Web: www.itararé.ierb.org.br

Igreja Evangélica Reformada de Arapoti
Pastor Ilmo Riewe – Fone: (43) 9841-6717
Pastor (capelão) Elton Luithardt - (43) 99676-6022
e-mail: ierarapoti@gmail.com
site da IERB: www.ierb.org.br
Redação Elo/Schakel
email: elo.schakel@gmail.com
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