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    Igreja Evangélica Reformada de Arapoti 
 
 

O Elo 
De Schakel 

 
 
 MEDITAÇÂO                                                                                                             ABRIL 2022 

Meditatie over Mt. 26:36-46 

Laat deze beker aan Mij voorbijgaan 

In de lijdenstijd, de veertig dagen vóór Pasen, lezen we vaak teksten over het lijden en 

sterven van Christus. De evangelisten besteden daar veel aandacht aan. Het lijden en 

sterven van Christus vormt dan ook het centrum van ons geloof. 

In Mt. 26:36-46 lezen we over Jezus’ worsteling in de hof van Gethsémane. Op een 

gegeven ogenblik neemt Hij drie vertrouwde discipelen mee dieper de hof in. Zij 

moeten Jezus bijstaan bij zijn worsteling. Jezus’ lijden en sterven zijn aanstaande. Jezus 

voelt dat. Hij wordt bedroefd en angstig. Hij voelt dat de wereld is aangekomen op een 

cruciaal moment in zijn geschiedenis, Jezus is naar de wereld gezonden om de zonden 

van alle mensen van alle tijden te dragen. Dit drukt zwaar op Hem. Jezus wordt hier 

door Mattheüs vooral beschreven als mens. Hij heeft het niet gemakkelijk met deze 

opdracht. Hij moet God en mens verzoenen. Dat kan Hij alleen maar als Hij Gods straf 

op de zonden van de wereld draagt. Een loodzware opdracht. Jezus ziet er dan ook 

enorm tegen op. Hij bidt in doodsnood tot zijn Vader: “Als het mogelijk is, laat deze 

beker dan aan Mij voorbijgaan!” Hij zou graag willen dat God de Vader een andere 

manier vindt om God en mens te verzoenen. Hij zou graag willen dat de beker van het 

lijden en sterven aan Hem voorbijging. Maar dan bidt Jezus er meteen achteraan: “Maar 

laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt”. “Niet mijn wil geschiede, 

maar de Uwe”, lezen we in een andere vertaling. Gods wil en weg staan voor Jezus 

voorop. Daaraan onderwerpt Hij Zich, al vindt Hij dat heel moeilijk. 

Als Hij terugloopt naar zijn discipelen, ziet Hij dat ze slapen. Een nieuwe teleurstelling 

voor Hem. Ze zijn niet in staat ook maar één uur te waken. Nee, Jezus moet het lijden 

en sterven helemaal alleen dragen. Dat maakt het extra zwaar voor Hem. Jezus maant 



2 

zijn  discipelen aan te waken en niet in beproeving te komen, dat het lichaam de geest 

overheerst. “De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak”, zegt Hij. Dat geldt ook 

voor ons. Wij kiezen vaak voor de gemakkelijkste weg. Met minimale inspanningen 

willen we vaak ons doel bereiken. 

En dan herhaalt zich in de hof dezelfde scène: Jezus bidt of de beker van het lijden aan 

Hem voorbij kan gaan, en weer vindt Hij zijn discipelen slapende. En een derde keer 

gebeurt het weer. Het moet voor Jezus extra teleurstellend geweest zijn. Maar dan 

weet Hij: Ik moet de beker van het lijden en sterven helemaal leegdrinken. Het moment 

is aanstaande dat het zal gebeuren. En dan zegt Hij tegen zijn discipelen: “Sta op, laten 

we gaan; kijk, hij die Mij uitlevert, is al vlakbij”. Het moet voor Jezus een enorme 

teleurstelling zijn geweest dat een van zijn discipelen Hem ging verraden. Dat droeg bij 

tot zijn lijden en sterven. Maar het was de wil van de Vader dat Jezus, namens de 

mensheid, dit lijden en sterven op Zich nam. Eigenlijk hadden wij het op ons moeten 

nemen, want wij waren en zijn zondaars, Hij niet. Maar uiteindelijk nam Hij het lijden en 

sterven vrijwillig op Zich, zodat wij door God vrijgesproken konden worden van de straf 

op de zonde.  

Jezus’ sterven betekent voor ons het leven. Bij God is alles anders. Maar Hij wil ons 

leven en niet onze dood. Daar mogen we Hem eeuwig dankbaar voor zijn! 

Pr. Hans 

CULTOS Plantão       Coleta 
 

 

03-04    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Elly/Saskia Sínodo 
   18.30 Igreja Pr. Hans H   
       
Domingo de Ramos/Culto vespertino despedida pr. Hans Végh 

10-04    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Anke/Marnix Igreja 
   18.30 Igreja Pr. Hans H   
       
Culto Páscoa CCH 
14-04    9.30 Igreja Pr. Elton P Maria Clara Igreja 
       
Quinta Feira Santa – Santa Ceia 

14-04   18.30 Igreja Pr. Elton P Anke/Marnix  
       
Sexta Feira Santa – Santa Ceia 
15-04   18.30 Igreja Pr. Ilmo P Harriet/Floriano Itararé 
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FLORES 
03-04 Fam. Junior Simões 

10-04 Fam. Emanoel Choaire 

14-04 Fam. Patrick de Jonge 

17-04 Fam. Douwe Sibma 

24-04 Fam. Rolinka Hoffman 

01-05 Fam. Hillary Jongsma 

OBSERVAÇÃO: 

Um dos pastores ou um presbítero,  levará as flores da Igreja para o membro indicado 
no domingo. 

 
ANIVERSARIANTES 

 

       
Domingo da Páscoa 

17-04    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Harriet/Floriano Dep. Missão 
   18.30 Igreja video H   
       
Casamento Tamara Bosch e André Morais 
23-04 17.30 Igreja Pr. Paulo P Maria Clara /Wilko Itararé 
 

24-04    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Maria Clara /Wilko Dep. Missão 
   18.30 Igreja video H   
       
Culto de Ação de Graças 
01-05    9.30 Igreja Pr. Ilmo P Alice/Bernhard Igreja 
   18.30 Igreja video H   

  06-04  Anje H. B. Salomons 
  07-04  Anna C. S. Koopman 
  16-04  Gertina W. L. van der Goot 
  17-04  Pedro Elgersma 
  18-04  Lucas Salomons 
  23-04  Coenraad Wolters 
  24-04  Jan Egbert Borg 
  05-05  Tonny E. J. van de Pol 
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SOM 

 

Edwin 99972-2996 

Marco 98840-1518 

Anderson 99657-7960 

Vitor 99982-2690 

Bernhard 99975-4474 

Rafael 99929-7242 
 

 

 SOM TRANSMISSÃO 

03-04  Edwin  Rafael 

10-04  Anderson  Edwin 

17-04  Vitor  Anderson 

24-04  Bernhard   Vitor 

01-05  Marco  Bernhard 
  

 

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.  

 
MATERNAL e BIJBELKLAS 

  MATERNAL BIJBELKLAS VELA 

03-04 Sabrina, Lúcio e Sophia Flávia, Angelina e 

Hadassa 

Lisa 

10-04 Anton, Gabriela e 

Amanda 

Caroline, Franz e 

Jordana 

Miguel 

17-04 Daniella, Marcus e 

Alida 

Isabelle, Fernanda e 

Anna B. 

Bruna 

24-04 Pricilla, Fernando e 

Michel 

Carolina, Hilco e Laura Mateus 

01-05 Clarice, Emanuel e 

Catarina 

Elisangela, Maiara e 

Tony 

Maria Elizabeth 

  
 

KINDERNEVENDIENST 

  Grupo 1 e Grupo 3   

  Tema: Jesus vive e ensina VELA 

03-04 Rose e Tânia LOUVOR Rafael van de Pol 

10-04 Eduard Domingo de Ramos Luthy Brizola 
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15-04   Sexta feira Santa Noite – não tem KND 

17-04 Viviane Páscoa Laura Jongsma 

24-04 Carolina Tema: Conhecendo o Espírito Santo 
(projeto DEC) - Quem é o Espírito 

Santo? 

Caio F. da Silva 

01-05 Rose e Tânia LOUVOR Arthur Bronkhorst 

 

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 

  
02-04 19.30 horas Ajax Club 

04-04 20.00 horas Assembleia Geral Ordinária CCH 

05-04 09.00 horas Mesa do Conselho 

05-04 16.00 horas Estudo Bíblico em holandês 

06-04  8.30 horas Comissão de visitas na casa da Annelies Davidse 

06-04 17.00 horas Conselho 

06-04 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

09-04 19.30 horas Ajax Club 

09-04 19.30 horas MIER 

13-04 19.30 horas SAFIERA 

14-04   9.30 horas Culto de Páscoa CCH 

14-04 19.30 horas Reunião da Missão AASCA 

20-04 19.30 horas Estudo Bíblico Jovens 18+ no Trevo 

23-04   19.30 horas Benjamin Club 

23-04 19.30 horas MIER 

27-04 19.30 horas SAFIERA 

28-04   DINDOA - caminhada 

01-05 20.00 horas Entrega dos artigos para o Elo 

03-05 09.00 horas Mesa do Conselho 

04-05 17.00 horas Conselho 
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DO CONSELHO/Van de kerkenraad 
O conselho agradece aos membros que participaram da 
assembleia geral presencial ou virtualmente. Podemos 
olhar para trás, agradecidos pelo ano que passou.  Como 
disse a presbítera presidente, Anke Salomons, ao olhar o 
organograma percebemos que somos muitas pessoas 
trabalhando na igreja. Estamos muito agradecidos por isto; também os pastores estão 
dando o melhor de si, devemos dar nosso apoio  e orar por eles. 
  
Na comunidade temos vários membros com problemas auditivos. Estamos pensando na 
aquisição de fones de ouvido, pois queremos atender estes membros e ver se há 
interesse nessa aquisição. Temos duas opções: adquirir um sistema de tecnologia alemã 
da marca Sennheiser onde teremos um transmissor para 8 receptores. Neste caso o 
usuário deve adquirir o seu próprio fone de ouvido, este sistema custa caro. Outra 
opção é adquirir fones de ouvidos, um modelo abafador que tem regulagem, onde se 
pode regular o som que você recebe no ambiente, a desvantagem é que ele capta todos 
os ruídos externos, no sistema Sennheiser capta-se apenas o que é amplificado. O fone 
abafador não precisa de um sistema, uma opção bem mais acessível. Este último será 
testado por um período pelos membros da nossa comunidade. Pedimos para que cada 
um aceite o pedido de testar o fone de ouvido e nos dê um retorno sincero sobre o 
desempenho do equipamento.  
 
IER de Calógeras: infelizmente os cultos dominicais não fluem, quem frequentava 
regularmente percebeu que poucos membros participam. Depois de várias conversas 
entre o Conselho e a AASCA foi tomada uma decisão temporária de parar com os cultos 
dominicais até final deste ano de 2022 e comunicado na Assembleia Geral. Depois deste 
período a decisão será reavaliada. Maria Clara Koopman e o pastor Ilmo Riewe 
assumiram os trabalhos em Calogeras de forma temporária - por enquanto até o final 
deste ano . O Pastor Ilmo atenderá o distrito nas sextas-feiras à tarde e início da noite . 
Em 2022 organizaremos um Estudo Bíblico ou um culto nos meses de férias e no 
restante dos meses pastor Ilmo terá duas idas mensais a Calógeras para fazer visitas, 
estudo Bíblico e 4 cultos com Santa Ceia divididos sobre o ano. Os membros de 
Calógeras serão convidados para os cultos do Projeto “A Sementinha”.  Então 
concluímos que estamos atendendo os membros de Calógeras porém de outra forma.  
  
Na Assembleia Geral ficou aprovada a prorrogação do contrato do pastor Elton 
Luithardt até março de 2024. 
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No dia 10 de abril de 2022 teremos o culto de despedida do pastor Hans Végh. Foram 3 
meses em nosso meio, e como passou rápido! Queremos agradecer pelo tempo que 
estiveram conosco, foi uma grande benção tê-los no nosso meio. Somos gratos pelos 
cultos, visitas pastorais, estudos bíblicos, grupo de oração, palestras dadas pela dona 
Els. Que Deus os abençoe ricamente e um bom retorno para Holanda.  
 
Estamos nos aproximando da semana da Páscoa, onde teremos os cultos da Quinta-
feira Santa, Sexta-feira da Paixão e o Domingo da Páscoa. Convidamos todos a 
participar destes cultos   
 
Com alegria anunciamos que no dia 23 de abril teremos a cerimônia religiosa de 
casamento da Tamara F. Bosch e André Morais, aqui na IER de Arapoti. 
 

 
De kerkenraad dankt de leden die persoonlijk of virtueel 

hebben deelgenomen aan de ledenvergadering. We 

kunnen dankbaar terugkijken naar het afgelopen jaar. Zoals 

de presiderende ouderling, Anke Salomons, zei, toen we 

naar het organigram keken, realiseerden we ons dat er in 

de kerk veel mensen werken. We zijn hier erg dankbaar voor; ook de pastors doen hun 

uiterste best, we moeten onze steun geven en voor hen bidden. 

In de gemeente hebben we verschillende leden met gehoorproblemen. We denken 

erover om koptelefoons aan te schaffen, omdat we deze leden tegemoet willen komen 

en we kijken of er interesse is in deze aanschaf. Er zijn twee opties: een Duits 

technologisch systeem van het merk Sennheiser, waarbij we een zender voor acht 

ontvangers zullen hebben. In dit geval moet de gebruiker zijn eigen oorknop 

aanschaffen.  Dit systeem is duur. Een andere optie is om een koptelefoon aan te 

schaffen, een geluiddempend systeem met regulering, waarmee je het geluid dat je in 

de omgeving ontvangt kunt regelen. Het nadeel is dat het alle externe ruis opvangt, 

terwijl in het Sennheiser-systeem alleen datgene wordt opgevangen wat versterkt 

wordt. De geluiddempende oorkap heeft geen apart systeem nodig, een veel 

goedkopere optie. Deze laatste zal een poos door gemeenteleden worden getest. We 

vragen iedereen die wordt verzocht om deze oortelefoon te testen, dat te accepteren 

en ons eerlijke feedback te geven over wat je ervan vindt. 
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IER de Calógeras: helaas lopen de zondagsdiensten daar niet. Wie regelmatig aanwezig 

was merkte op dat er maar weinig leden aan deelnemen. Na verschillende gesprekken 

tussen de kerkenraad en de AASCA werd het besluit genomen om de zondagsdiensten 

tijdelijk stop te zetten tot het eind van dit jaar, 2022, en dit is meegedeeld op de 

algemene ledenvergadering. Na deze periode zal dit besluit opnieuw worden bekeken. 

Maria Clara Koopman en pastor Ilmo Riewe hebben tijdelijk - voorlopig tot het eind van 

dit jaar - het werk in Calógeras op zich genomen. Pastor Ilmo zal in deze wijk op 

vrijdagmiddag en begin van de avond aanwezig zijn. In 2022 zullen we in de 

vakantiemaanden één Bijbelstudie of één kerkdienst organiseren en in de rest van de 

maanden zal Pastor Ilmo twee keer per maand naar Calógeras gaan om bezoeken af te 

leggen, Bijbelstudie te houden en voor te gaan in vier kerkdiensten met Heilig 

Avondmaal, verdeeld over het jaar. De gemeenteleden van Calógeras zullen worden 

uitgenodigd voor de diensten van het Project "A Sementinha". Dus we concluderen dat 

we de gemeenteleden van Calógeras bij de kerk betrekken, zij het op een andere 

manier. 

Op de algemene ledenvergadering werd de verlenging van het contract van pastor Elton 

Luithardt, tot maart 2024, goedgekeurd. 

Op 10 april 2022 houden we de afscheidsdienst van pastor Hans Végh. Zij waren drie 

maanden in ons midden, wat ging het snel! We willen jullie bedanken voor de tijd dat 

jullie bij ons waren, het was een gezegende tijd met jullie in ons midden. We zijn 

dankbaar voor de diensten, pastorale bezoeken, bijbelstudies, gebedsgroep en lezingen 

gegeven door dona Els. Moge God jullie rijkelijk zegenen en een goede terugkeer naar 

Nederland. 

We naderen de paasweek, waarin we de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag 

en Paaszondag zullen houden. We nodigen iedereen uit om aan deze diensten deel te 

nemen. 

Met blijdschap kondigen wij aan dat hier op 23 april de kerkelijke bevestiging van het 

huwelijk van Tamara F. Bosch en André Morais zal plaatsvinden in de IER van Arapoti. 

     

Em nome do Conselho, 
Elly C.K. Salomons  
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Rol de membros: 
  
Nasceram: 
18-03-2022: Hilbrand Isaac Jongsma – filho de Hilbrand Jongsma e Queila C. Policarpo 
20-03-2022: Lívia Reis Alberts - filha de Marco e Leila Alberts 

 
DA CASA PASTORAL / UIT DE PASTORIE 

Esta será a última vez que escrevo algo no ‘Elo’. Depois de uma 
estadia de três meses voltaremos para Holanda, no dia 11 de abril. 
Foi um tempo muito agradável. Pudemos visitar muitos dos membros 
e inclusive conhecer um pouco da vida na colônia.  
Brasil é um país imponente e com potencial para ser um país rico. 
Existem muitas possibilidades.  Nestes três meses, pudemos conhecê-
lo, porém dentro das possibilidades que tínhamos. 
Também ficamos impressionados com o desenvolvimento da colônia. 
Tudo teve de ser construído da estaca zero e veja como ela se apresenta atualmente.  
No dia 5 de abril teremos nosso último estudo bíblico. Iniciaremos às 16.00 horas, na 
Igreja. 
No domingo 10 de abril, às 18.30 horas, será realizado nosso culto de despedida. Gostei 
muito de oficiar os cultos aqui.  
No dia 24 de março, minha esposa contou algo sobre nossa estadia em Curaçao. Houve 
muitas perguntas. Algumas pessoas pediram informações a respeito do livrinho que 
escrevi sobre nossa estadia lá. 
Abaixo seguem os dados: 
Hans Végh, ‘Mijn Tropenjaren’, editora Boekscout, Soest 2020. Número-ISBN: 978-94-
640-3901-6.  
Vamos voltar para nossa casa em Amersfoort, na Holanda. Se porventura visitarem a 
Holanda, sintam-se muito bem-vindos!  
Deus abençoe a todos vocês. 
 

 
Dit is dan mijn laatste bericht in “De Schakel”. Op 11 april a.s. gaan wij uit uw midden 
vertrekken, na een verblijf van drie maanden. Het was een mooie tijd. Velen van u 
konden we bezoeken. We hebben het leven in de kolonie leren kennen. 
Brazilië is een imposant land. Het is een potentieel rijk land. Er zijn  veel mogelijkheden. 
We hebben dit land leren kennen, voor zover dat ging in drie maanden. We zijn ook 
onder de indruk hoe deze kolonie zich ontwikkeld heeft. Van de grond af aan moest 
alles opgebouwd worden en zie hoe de kolonie er nu bijstaat. 
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Op 5 april a.s. is de laatste Bijbelgespreksgroep. We beginnen om 16.00 uur in de kerk. 
Op 10 april a.s. is mijn afscheidsdienst. De aanvang is om 18.30 uur. Ik ging graag in de 
diensten hier voor. 
Op 24 maart jl. hield mijn vrouw een lezing over ons verblijf in Curaçao. Er waren vele 
vragen. Sommigen vroegen naar titel en nummer van het boekje dat ik daarover 
geschreven heb. Hier volgen de gegevens: Hans Végh, Mijn tropenjaren, uitgeverij 
Boekscout, Soest 2020, ISBN-nummer: 978-94-640-3901-6. 
We gaan dan terug naar onze woonplaats in Nederland, Amersfoort. Mocht u in 
Nederland zijn, bent u van harte welkom! 
God zegene u allen.  

Een hartelijke groet voor u allen, mede namens mijn vrouw Els, 
Pr. Hans. 

 
AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE 

Março foi o mês das colheitas. Depois de muito trabalho intenso, 

gratidão a Deus pela safra. 

Após dois longos anos, finalmente vemos novas leis sancionadas 

flexibilizando o uso de máscaras e desobrigando o uso de máscaras 

em espaços abertos. Lembrando que isso ocorre após melhora 

expressiva dos índices de mortalidade pela COVID-19, e com a 

vacinação de parte expressiva da população. 

Dia 07 de Março aconteceu a Assembleia Geral Ordinária da IER de Arapoti.  

Dia 14 de Março por sua vez, foi a vez da Assembleia Geral Ordinária da AASCA no salão 

da igreja. 

Dia 18 de Março nasceu o pequeno Isaac Jongsma, filho do Hilbrand e Queila. 

Desejamos muita saúde e alegrias à família.  

Dia 19 a sra. Adelaide La Banca descansou no Senhor, que Deus possa confortar o 

coração dos familiares e amigos.  

No dia 20 foi Domingo da Missão com tema Frutificando em Cristo. Neste dia a IER 

recebeu a visita do pastor Acácio de Curitiba. “Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se 

alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto; pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma” João 15.5  

Depois de dois anos, finalmente o Dindoa pode se reunir novamente. No encontro 

deste mês, a sra. Raquel Kool contou sobre sua vida de emigrante, primeiro na Holanda 

e agora nos EUA, onde já mora há anos com seu esposo Marius. Segundo relatos foi 

uma noite muito “gezellig”.  
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Também neste mês de Março, dia 24, no Trevo, a dona Els Végh contou sobre sua 

experiência e estadia em Curaçao. 

Por fim, sábado dia 19 de Março, o Mier visitou o Museu do Olho em Curitiba e segue 

abaixo um relato de uma das integrantes:  

“Nosso passeio em Curitiba, mais especificamente no Museu do Olho, foi muito 

significante na representação da arte, em suas diversas obras, no qual era notável a 

variedade de sentimentos e emoções ilustradas nas obras, origens e objetivos das 

mesmas. Na exposição ‘Os Gêmeos’ teve algo que me chamou muito a atenção, o fato 

de que eles vieram de um lugar humilde, mas não desistiram dos seus sonhos, e por 

meio de uma oportunidade puderam mostrar para o mundo o seu talento. Isso me 

mostra que mesmo algo parecendo ser impossível, Deus pode tornar possível”. Hadassa 

 

 

Maart was de oogstmaand. Na veel intensief werk, dankbaarheid aan God voor de 

oogst. 

Na twee lange jaren zien we eindelijk nieuwe wetten die het gebruik van mondkapjes 

versoepelen en afzien van het gebruik daarvan in open ruimtes. Bedenk dat dit gebeurt 

na een belangrijke verbetering van de sterftecijfers door COVID-19 en de vaccinatie van 

een groot deel van de bevolking. 

Op 7 maart vond de algemene ledenvergadering van de IER van Arapoti plaats. 

Op 14 maart was het de beurt van AASCA's algemene ledenvergadering in de kerkzaal. 

Op 18 maart werd de kleine Isaac Jongsma geboren, zoon van Hilbrand en Queila. Wij 

wensen de familie veel gezondheid en geluk. 

Op de 19e is sra. Adelaide La Banca heengegaan om te rusten in de Heer, moge God de 

harten van haar familie en vrienden troosten. 

Op de 20e was het zendingszondag met als thema ‘Vruchtdragen in Christus’. Op deze 

dag kreeg  de IER bezoek van pastor Acácio uit Curitiba. “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de 

ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen; want zonder mij 

kun je niets doen” Johannes 15:5 

Na twee jaar kan Dindoa eindelijk weer bij elkaar komen. In de bijeenkomst van deze 

maand heeft sra. Raquel Kool verteld over haar leven als emigrant, eerst in Nederland 

en nu in de VS, waar ze al jarenlang met haar man Marius woont. Volgens de berichten 

was het een heel gezellige avond. 

Ook in deze maand maart, op de 24e, vertelde dona Els Végh in de Trevo over hun 

ervaring en verblijf op Curaçao. 
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Tot slot, op zaterdag 19 maart, bezocht de Mier het “Museu do Olho” in Curitiba en 

hieronder een verslag van een van de deelnemers: 

“Ons reisje naar Curitiba, beter gezegd het “Museu do Olho”, was heel belangrijk voor 

de representatie van de kunst, in de verschillende werken, waarin de verscheidenheid 

aan gevoelens en emoties opmerkelijk was, geïllustreerd in de werken, oorsprong en 

doelstellingen ervan. In de tentoonstelling 'Os Gemeos' was iets dat mijn aandacht trok, 

het feit dat ze van een nederige afkomst waren, maar ze gaven hun dromen niet op, en 

toen zij de gelegenheid kregen konden ze de wereld hun talent laten zien. Het laat me 

zien dat zelfs iets dat onmogelijk lijkt, God mogelijk kan maken.” Hadassa 

Natasha Becker 

 

 
OFERTAS 

30-01-2022 Igreja        6.035,75 

06-02-2022 Diaconia        3.304,00 

06-02-2022 IER Arapongas      14.800,00 

13-02-2022 Igreja        3.098,00 

20-02-2022 AASCA        5.434,00 

27-02-2022 AASCA        5.665,00 

06-03-2022 igreja        2.262,00 

13-03-2022 Igreja        3.485,00 

20-03-2022 Dep. Missão      4.341,00  
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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.  

07-04 5 kg salsicha Nicolaas Arian Bronkhorst 

 5 kg peito de frango Cornelis Hoogerheide 

 3 kg carne moída Marleen Kok 

14-04 5 kg salsicha Hilbert Kok 

 5 kg peito de frango Albert  Jan Kok 

 3 kg carne moída Martinus Kool 

21-04 3 kg carne moída William van der Goot 

 5 kg salsicha Roelfina Hoffman 

 5 kg peito de frango Richard Verburg 

28-04 3 kg carne moída Egbert Koopman 

 3 kg carne moída Arent de Jonge 

 5 kg salsicha Yde van der Goot 

05-05 5 kg peito de frango Nicolaas Elgersma 

 3 kg carne moída Johannes Bosch 

 3 kg carne moída Korstiaan Bronkhorst 

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

07-04 5 kg salsicha Hendrik Verburg 

 5 kg peito de frango Cristiano Pot 

 3 kg carne moída Jan Tange 

14-04 5 kg salsicha Alex van Arragon 

 5 kg peito de frango Jan Voorsluys 
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 3 kg carne moída Coenraad Wolters 

21-04 3 kg carne moída Harry van Noort 

 5 kg salsicha Pieter Zijlema 

 5 kg peito de frango Floriano Bosch 

28-04 3 kg carne moída Helena Kok Barros 

 3 kg carne moída Anton Kool 

 5 kg salsicha Marius Bronkhorst 

05-05 5 kg peito de frango Tonny A. van Pol / 
Simone 

 3 kg carne moída Gerbrand Hagen 

 3 kg carne moída Willem van Arragon 

 
 
 
ITARARÉ INFORMA!! 

  

CULTOS 

DATA HORÁRIO OFICIANTE PLANTÃO FLORES 

03-04 09:30 Pr. Paulo Verdin Diác. Gerd Lila 

10-04 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Freek Olwen 

15-04 09:30 Pr. Paulo Verdin Diác. Cory Alice 

17-04 09:30 Pr. Paulo Verdin Presb. Bea Cory 
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24-04 09:30 Dra. Marilda Diác. Gerd Jenny 

01-04 09:30 Pr. Paulo Verdin Diác. Cory Sylvia 

  

ATIVIDADES DA IGREJA 

DATA   HORÁRIO ATIVIDADE 

01-04 SEX 16:00 Reunião do Conselho 

06-04 QUA 19:30 Estudo Bíblico Sengés 

07-04 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

12-04 TER 19:30 Grupo Rebeca 

20-04 QUA 19:30 Estudo Bíblico Sengés 

21-04 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

26-04 TER 19:30 Grupo Rebeca 

28-04 QUI 19:30 Estudo Bíblico Online 

29-04 SEX 16:00 Reunião do Conselho 

30-04 SAB 19:30 Encontro de Jovens 
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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 
 
 

 

 

http://www.itararé.ierb.org.br/
http://www.ierb.org.br/
http://www.ierb.org.br/
mailto:elo.schakel@gmail.com

