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“Houd me niet vast”
Als we veel van iemand houden, willen we heel graag in zijn aanwezigheid blijven. Dichtbij die
persoon blijven. In het eigen gezin is dit heel duidelijk. Het gezin bestaat uit een zeker aantal
personen, heel vaak ouders en kinderen, en als er iemand mist, dan is dat echt een gemis. Als het
alleen maar voor een dag is, dan krijgt hij ’s avonds, als hij thuis komt, een stevige knuffel of
omhelzing. “Wat goed je te zien, te voelen, je te omhelzen!” Als het langere tijd is, dan is de
omhelzing ook steviger een wat langduriger, op het moment dat je elkaar weer ziet.
Maar de omhelzing is ook steviger, als er onzekerheid is over de aanwezigheid van iemand. Je bent
wel in iemands aanwezigheid, maar misschien toevallig? Je had hem niet verwacht op dat moment,
op die plaats? Maar wat mooi! Of, je bent in iemands aanwezigheid, maar zal die persoon ook
blijven? En hoelang? Het feit dat je het antwoord op zo’n vraag niet weet, kan maken dat we ons
vastklampen aan onze geliefde. Want van dit moment ben je in ieder geval zeker. Nu ben je in zijn of
haar aanwezigheid, dus buit dat moment uit, en laat niet los. De omhelzing is heel sterk, en duurt
lang!
Maria Magdalena had zo’n ervaring, toen ze ontdekte dat (zoals ze dacht) de tuinman Jezus zelf was,
die ze al voor de derde dag zo ontzettend miste. “Rabboeni”, riep ze uit (dat betekent: Meester), en
ze klampte zich vast aan Jezus, van wie ze zoveel hield, met die enorm stevige omhelzing. Ze wil
niets anders dan eenvoudig dit moment uitbuiten. Ze verwachtte niet hem te ontmoeten, maar opeens
is Hij hier! En voor hoelang? Dat weet ze niet. Houd hem daarom vast!
Maar Jezus zegt: “Houd me niet vast”. Hij legt uit dat Hij niet voor altijd in zijn lichaam dichtbij hen
kan blijven. Geestelijk blijft Hij voor altijd, maar in zijn lichaam, dat zij omhelst, moet Hij opgaan
naar zijn Vader.
Zo leren wij troost, als het afscheid moeilijk is. Iemand uit het gezin vertrekt, omdat die gaat
studeren, of verhuizen, of trouwen. Moeilijker is het, als iemand al naar de hemel gaat. Dat geeft ons
behoorlijke pijn. Maar deze zekerheid troost ons: naar Jezus gaan, en samen met Hem, daar, in de
hemel, vooruitzien naar de komst van zijn volkomen Rijk, betekent geluk. Het is zeer goed! Dus,
laten we niet hen, die al mogen gaan, vasthouden. Dat we leren loslaten, en op het door God
bepaalde moment ook zelf, blij, gaan!
(Johannes Ev. 20.17) pr. Raul
Met het oog op de kerk
De genade en vrede van Christus, onze Heer, en van God, onze Vader, zij met ons allen, en dat we
een dag mogen hebben, die gezegend is door Hem.
Voorganger in de morgendienst is pr. Libório Kissmann.
De avonddienst is in het Nederlands en voorganger is pr. Raul Sietsma. Er zal dan ook Bijbelstudie
zijn in het Portugees.
In onze gebeden, zowel in de kerk als thuis denken we aan:
- De zieken Marcos de Geus en Ângela Betenheuser, onder behandeling;
- Bart Janssen, die wacht op een niertransplantatie;
- Neuza Ramos, die een operatie onderging, in de afgelopen week;
- Paulo Los, die wacht op een operatie aan de arm;

- Arthur Aardoom, had een verplaatsing van het netvlies en zal worden geopereerd op 16/04;
- De twee huwelijkssluitingen, op 28 april;
- De beroepingscommissie die een dominee zoekt voor het werk in de IER Ponta Grossa (Vila
Vilela);
- De jongeren en de jeugd van de kerk, en het congres Vocare (zie hieronder);
- Ons land, zowel de leiders als het volk;
- De situatie in de landen die in oorlog zijn, zoals Syrië en andere, die zoveel burgerslachtoffers
veroorzaken.
Huwelijken
De kerkenraad deelt mee dat FREDERIK WILLEM DE BOER en MARIA ISABEL CAVALCANTI
PIMENTA de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde
bezwaren worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 april 2018, om 16u in de IER
Nova Holanda.
We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.
De kerkenraad deelt mee dat FELYPE BRUSTOLIN BRAGA en MARIANE DIJKSTRA de
kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aangevraagd hebben. Indien er geen gegronde bezwaren
worden ingebracht, zal deze bevestiging plaatsvinden op 28 april 2018, om 19u in de IER Colônia.
We wensen het jonge echtpaar Gods zegen toe en veel geluk in hun leven samen.
VOCARE
We nodigen de jongeren uit om deel te nemen aan de Congresso VOCARE, van 31 mei t/m 3 juni,
bij de UNICESUMAR in Maringá. Het is voor jongeren van 15 jaar en ouder. Het daagt jongeren uit
om hun roeping te ontdekken, als student, als professional, als predikant of zendeling. Het
belangrijkste is om toegewijd te zijn aan het dienen van God en de naaste. Er staan goede informatie
en verschillende videos in VOCARE.ORG.BR. Het is een programma gericht op jonge mensen, met
veel participatie, interactie, gemeenschap, levendige boodschappen en getuigenissen en goede
lofprijzingen. Wie al geweest is had er geen spijt van. Kom op! Meld je aan!
Bijbellezingen
15/04 A Antje Jacobi
22/04 M Maike Dijkstra
22/04 A Paula Zijlstra
29/04 M Elizabeth Ramos
29/04 A Ellen Dijkinga
Oppas
15/04 Rosângela, Valdirene, Sabrine, Tafny
22/04 Beatriz, Elizabeth, Miriam, Noeli
29/04 Carina, Suzanne, Camila, Wendy
Bloemen in de kerk
15/04 Willemien Verschoor
22/04 Margaret Dijkinga
29/04 Maike Dijkstra
01/05 Wijk 1
Diensten van ouderlingen
1ste (kerk) – Pleun Voorsluys

2de (Bijbelstudie) – Roberto Verschoor
3de (San Martin) – Geraldo Slob
4de (Ponta Grossa) – Paulo Los
5de (Ontvangst) – Reinder Jacobi
Kantoor van de kerk
Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30u tot 16.30u. Donderdag en vrijdag gesloten.
Agenda
Zondag
10 u
10 u
10 u
10 u
19.30 u
19.30 u
19.30 u
Maandag
19.30 u
Dinsdag
13.30 u
15 u
Woensdag
20 u
Donderdag
19 u
Zaterdag
19 u
20 u
Zondag
10 u
19.30 u

15/04
Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
Zondagsschool
Dienst in Ponta Grossa –
Bijbelstudie in San Martin – Pr. William da Cruz
Ned. Dienst – Pr. Raul Sietsma
Port. Bijbelstudie – Reinder Jacobi
Dienst in San Martin – Pr. William da Cruz
Collecte: Diaconie
16/04
Vergadering Kerkenraad
17/04
Catechisatie 7de, 8ste en 9de klas
Groep Girassol
18/04
Koor Excelsior
19/04
Gebedsbijeenkomst
21/04
Catechisaties 15+ en 17+
Belijdeniscatechisatie
22/04
Port. Dienst – Pr. Raul Sietsma
Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
Collecte - Kerk

Pr. Libório Kissmann -  - 3231.5699, 3231.1302,
Vivo 99136.7119 e Tim 99990.9909
Pr. Raul Sietsma -  - 3231.4302
Kerk -  - 3231.1256
Koster -  - 3231.5253, 99982.2844
Site - www.ierb.org.br/carambeí
E-mail – iercolonia@gmail.com

