
 In de maand september worden we direct uitgenodigd 

om na te denken over het onderwerp zending. Hoewel we 

dagelijks worden uitgenodigd voor deze geestelijke 

oefening, proberen de IER's van onze Synode op een heel 

speciale manier tijd en aandacht aan dit onderwerp te 

besteden, en het te relateren aan de aard en roeping van 

de kerk van Jezus Christus in onze tijd. 

 Ten eerste toont de Bijbel 

een genadige God die 

mensen gebruikt om zijn 

verlossingswerk uit te voeren 

(bijv. Gen. 12:1-3; Ps. 47; 

Matt. 10). Mensen uit 

verschillende plaatsen en 

tijden worden getuigen van 

dit handelen van God in de 

geschiedenis. Eerder is het 

mogelijk te denken dat het 

volk van God een bijeenkomst is van mensen die een 

boodschap en een missie hebben die speciaal door God 

aan zijn uitverkorenen is gegeven. In die zin maakt het 

deel uit van onze natuur, als kerk, om geroepen te 

worden, of liever, opgeroepen, om de stem 

van onze God te horen en uit te gaan om aan 

te kondigen wat Hij ons door Zijn Woord heeft 

verteld. Christopher J.H. Wright benadrukt in 

zijn boek The Mission of God deze aard van 

Gods volk wanneer hij zegt dat 

“[fundamenteel] onze missie betekent onze 

toegewijde deelname als Gods volk, op Gods 

uitnodiging en op Gods bevel, aan Gods missie 

binnenin de geschiedenis van Gods wereld 

voor de verlossing van Gods schepping. 

 Toegewijde deelname, benadrukt door de auteur, 

wordt de spil voor de activiteiten die door het volk van 

God worden uitgevoerd om de door God beloofde 

resultaten te bereiken. Daarom is de eerste uitnodiging 

die deze maand aan ons wordt gedaan, onze blik te 

richten op de Bijbelteksten die ons oproepen tot het 

hoogste voorrecht van ons leven, namelijk om betrokken 

te raken bij het project van de manifestatie van Gods 

heerlijkheid door van de boodschap van het evangelie van 

Jezus Christus aan de hele schepping (Mat. 28:18-20; 

Joh. 20:21). September is de maand om het hart nieuw 

leven in te blazen met betrekking tot de missietaak en om 

de vreugde en troost te vernieuwen die er is in 

afhankelijkheid van de Heer (Heidelbergse Catechismus 

vraag 1). 

 Een ander aspect dat op dit moment onze aandacht 

verdient, niet genoemd aan het begin van onze 

maandelijkse bezinning, maar dat even belangrijk is, is de 

verkiezing van nieuwe ouderlingen en diaken die de 

kerkenraad in Castrolanda over enkele weken zal 

ondergaan. De missionaire taak leidt in wezen tot het 

ontstaan van christelijk leiderschap (vlg. Hand. 14:21-

28). Missie is wat deze horizon voor de 

kerk opent en perspectief en richting 

geeft aan het leiderschap dat door de 

Heilige Geest is opgewekt. In die zin 

onderscheidt het ambt van oudsten zich 

door het streven naar handhaving van de 

kerkorde, het uitoefenen van vermaning 

en tucht in een geest van liefde, het 

bevorderen van geestelijke gezondheid 

voor het volk van God en herstel van de 

vervreemden (1 Tim. 3: 1-7). Het is ook 
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“In wezen betekent onze 

missie onze toegewijde 

deelname als Gods volk, 

op Gods uitnodiging en 

bevel, aan Gods eigen 

missie binnen de 

geschiedenis van Gods 

wereld voor de verlossing 

van Gods schepping.” 

Zending en leiderschap 

De missionaire taak leidt in 

wezen tot het ontstaan 

van christelijk leiderschap 

(vgl. Hand. 14:21-28). 

Missie is wat deze horizon 

voor de kerk opent en wat 

perspectief en richting 

geeft aan het leiderschap 

dat door de Heilige Geest 

wordt opgewekt. 



CULTOS  DIRIGENTES   OFERTAS 

04/09 9h30 Zendingsdienst   
  Pr. Rorgers e Ev. Tadeu Assunção P Zending van 

 19h30 Pra. Marilda de Oliveira P de Synode 
11/09  Diensten met Heilig Avondmaal   
 9h30 Pra. Marilda de Oliveira P Diaconie 

 19h30 Pr. Rorgers Pianaro P  
18/09 9h30 Pr. William Lane P IRET 
 9h30 Br. Jacques de Best H  
25/09 9h30 Pr. Rorgers Pianaro P Evangelisatie 
 19h30 Pr. João Los P  

CONTACTEN 

PR. RORGERS PIANARO   
(41) 99821-7726   (rustdag: maandag) 
rorgers.pianaro@hotmail.com 
PRA. MARILDA DE OLIVEIRA   
(42) 98855-4789   
dreamolive@hotmail.com 
SECR. CATHARINA LOMAN 
(42) 99127-2016   
iercastrolanda@outlook.com 

DO CONSELHO 

Ledenlijst 

- Catharina Sleutjes Strijker is geboren op 6 augustus 2022, dochter van Albert en Saskia 

Strijker. 

- Overlijden van zuster Jantje Salomons Rabbers (Janny) op 81-jarige leeftijd, op 1 

augustus 2022. “Ik ben de opstanding en het leven; wie in mij gelooft, zelfs als hij sterft, 

zal leven; en iedereen die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven.” (Joh 11.25-26) 

- De Kerkelijk Visitatie, gecoördineerd door de Synode van de IERB, vond plaats op 

zondag 21 augustus, na de ochtenddienst, met Ds. Paulo Verdin van IER Itararé en de 

ouderling Elton Santos van het Ponta Grossa-project. 

- Dominee Rorgers, Tatiana en Lise zijn verhuisd en wonen nu in de pastorie, alle goede 

wensen op het nieuwe adres. Pç Concórdia, 46. Telefoon (41) 99821-7726 / Postbus N51 

- Dra. Marilda verhuisde naar het pastorale huis aan de Rua Nassau, 279, de beste 

wensen op het nieuwe adres. Telefoon (42) 98855-4789 / Postbus N80 

- Op zondag 11 september hopen we, als God het wil, in beide diensten het Heilig 

Avondmaal te vieren. 

- Kandidaturen voor nieuwe leden van de Kerkenraad worden ontvangen op zondag 18 
september, na de ochtenddienst. De leden die de kerkenraad zullen verlaten zijn de 
ouderlingen: Alessandro de Farias, Hermannus Morsink, Willem v.d. Riet en diacones 
Silvia Kassies. Andere leden die recent deel uitmaakten van de Kerkenraad kunnen dit jaar 
niet worden benoemd: Gerda v. Arragon, Richard Bösmüller, Willen Bouwman, John 
Groenwold en Henriette Morsink. 

Secretário Hermannus Morsink 

HARTELIJK GEFELICITEERD! 

 JARIGEN IN SEPTEMBER  
03 Sra. Trijntje Kiers Salomons 83 
12 Sra. Emilia Kugler Strijker 67 
13 Sra. Johanna G. Rabbers 65 
14 Sr. Teunis J. Groenwold 74 
17 Sra. Aafke Strijker Rabbers 85 
17 Sr. Johan C. Kiers 73 
17 Sra. Wieneke Groenveld Salomons 71 
20 Sr. Jan Noordegraaf 77 
28 Sra. Catrien H. Borg Noordegraaf 75 

   
08 Clara Cantele Borg 1 
09 Bianca Carvalho Petter 9 
12 Albert Reinder Barkema Neto 5 
13 Clara Emilia Strijker 5 
16 Maria Luiza Rabbers Smilewski 4 
20 João Vitor Rabbers Smilewski 6 
27 Matteo Quirrenbach Boer 5 
27 Samuel Quirrenbach Boer 5 

Sua oferta pode 
ser depositada na 

conta da IERC: 

Sicredi 748  
Ag. 0730 - 
c/c 28964-3 
Chave PIX: CNPJ 
76.111.640/0001-30 

 SEPTEMBER 

04 Fam. Pablo en Valquiria Borg 

11 Fam. Roberto en Teresa Borg 

18 Fam. Marco en Luiza Borg 

25 Fam. Richard en Alida Borg 

  

 OKTOBER 

02 Fam. Cornélio en Vivian Borg 

09 Mevr. Aleida Bosmuller 

16 Fam. Rudolfo en Tânia Bosmuller 

23 Fam. Richard en Marcia Bosmuller 

30 Fam. Jan en Rietje Bouwman 

BLOEMEN IN DE KERK 

Een nieuw jaar, geschenk van God! 

Om met Hem te leven, met Hem te 

genieten en met Hem te delen! 

aan deze uitverkoren broeders om het zendingswerk niet alleen aan te 

moedigen, maar ook om er volledig aan deel te nemen en een voorbeeld te zijn 

voor de gelovigen. Wat de diakenen betreft, het past uitstekend (1 Tim. 3.8-

13), de zichtbare uitoefening van de bediening van barmhartigheid. Diakenen 

zijn de vertegenwoordigers van Jezus Christus in de kerk in de zorg voor zieken, 

behoeftigen, gehospitaliseerde en degenen die in een bijzondere staat van nood 

verkeren in de gemeente. 

 Ten slotte zullen we deze maand het voorrecht hebben om geleid te worden 

door de Drie-Enige God om na te denken over hoe zijn werk door ieder van ons 

wordt volbracht. Erkennen hoe Hij soeverein gebruik maakt van mensen met 

verschillende talenten en gaven, die onder de harmonie van de Geest en Zijn 

Woord samenwerken zodat het evangelie door het volk van God ten volle 

geleefd wordt en over de hele aarde bekend wordt. 

Pr. Rorgers Henry Pianaro 

mailto:iercastrolanda@outlook.com

