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Het wordt snel Kerst
Maar tot die tijd moeten we hard werken om onze voorgestelde doelen van het begin van het jaar te
bereiken. Met het einde van de vakantie in juli neemt de onrust toe in de straten van steden,
studenten op weg of terug van de scholen. De tweede helft van het jaar begint; op nationaal niveau
nemen de verwachtingen rond de verkiezingen toe. Maar ieder van ons heeft uitdagingen, groot of
klein, op school of niet, een groot deel daarvan moet tegen het einde van het jaar voltooid zijn. Een
project op het werk, een gewas op het veld, een succesvol schooljaar.
Het aantal gestarte en niet voltooide projecten wegens gebrek aan doorzettingsvermogen is
beangstigend. Iedereen wil winnen, maar niet iedereen is bereid om de prijs te betalen. Een paar
tegenslagen zijn voldoende en men geeft een cursus, een carrière, een behandeling, een huwelijk op!
In het kerkelijk leven hebben we ook uitdagingen te vervullen, niet noodzakelijkerwijs meetbaar in
hoeveelheid geld of nieuwe leden; vaak in de context van de kerk, met behoud van geestelijke
gezondheid, verbetering van de kwaliteit van onderwijs, dienstbaarheid, gemeenschap!
Doorzettingsvermogen en geloof gaan samen!
Daarom is het voor ons allemaal goed om de noodzaak te onthouden om door te zetten in die doelen
die zijn gedefinieerd in het licht van studies en raadgevingen, en onder leiding van God. Als een
goede start bemoedigend is, kan succesvolle beëindiging alleen worden bereikt met
doorzettingsvermogen, deze eigenschap die zo noodzakelijk is voor het bestaan zelf.
Je zult vast weleens de moeite hebben bewonderd van een mier om etenswaren van de ene plaats
naar de andere te brengen. Niet zonder ongelukken, maar ze gaat door. Soms, bijna de top van een
'berg' bereikt, ontsnapt haar kostbare lading aan haar pootjes en valt naar beneden. Het kleine beestje
gaat terug naar het begin en doet het opnieuw, totdat het obstakel overwonnen is. Ze is een goed
voorbeeld van een toegewijde werknemer, maar ook van een volhardende persoon. Haar voorbeeld
past ons goed, door de uitdagingen die ons te wachten staan om belangrijke taken uit te voeren.
Soms, tijdens de levensweg, moeten we de strategieën evalueren die zijn vastgesteld om een doel te
bereiken. Dit is volharden met verstand. De projecten die in het begin zijn gedefinieerd, zouden goed
kunnen zijn, maar de middelen die in het begin zijn aangenomen, zijn mogelijk niet langer geldig in
het huidige stadium.
Een persoonlijk voorbeeld. In een zomerkamp probeerde ik naar een eiland in het midden van de
rivier te zwemmen. Ik zette door, totdat ik mijn armen en benen niet meer voelde. Toen hoorde ik
een hulpadvies: "Stop met zwemmen tegen de stroom in!" Moe en beschaamd liet ik me door het
water naar de rivieroever dragen. Ik rustte uit. Ik liep langs de oever tot een paar meter boven het
eiland, en toen, in plaats van tegen de stroom in te vechten, sloot ik me aan en dreef gewoon naar het
eiland van de overwinning. Applaus? Medailles? Niets! Niet nodig! Ik had een belangrijke les
geleerd: volharden met verstand.
Paulus herinnert de Efeziërs aan de waarheden die vandaag op ons van toepassing zijn: "Ziet dus
nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen…" (Ef.5: 15-16).
Leraren, studenten, predikanten, ouderlingen, diakenen, landbouwers, ouders, echtgenoten,
werkgevers, werknemers, gelovigen in Jezus Christus, burgers. We hebben belangrijke uitdagingen
die, als ze worden overwonnen, voordelen opleveren. Daarom is het voor een ieder van ons
belangrijk om te volharden voor het goede. Want binnenkort wordt het Kerst, en dan kunnen we de

vrucht van doorzettingsvermogen vieren met onze familieleden, broeders en zusters in de kerk! Maar
bovenal kunnen we de volhardende liefde vieren die de wereld zo liefhad dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gaf!
Pastor William
Met het oog op de kerk
“Geeft den HERE, gij geslachten der volken, geeft den HERE heerlijkheid en sterkte. Geeft den
HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.” Psalm 96:7,8
Met deze woorden groeten we de deelnemers aan de diensten deze zondag en zij die ons volgen op
internet met de “live dienst”. We hopen dat het momenten van verbondenheid zijn en dienen om
onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid en vreugde.
Bezoekers zijn hartelijk welkom!
Voorganger in de morgendienst is pastor Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Spr 4:20-27.
De avonddienst is in het Portugees en voorganger is pr. William Nasar da Cruz, die op het Project
San Martin werkt. We bedanken pr. William en wensen hem Gods zegen over zijn werk en gezin. Pr.
Libório gaat naar San Martin. In onze gebeden in de kerk en thuis denken we aan hen die onder
behandeling zijn.
Overplaatsingen
Carlos Rogério Vriesman, Rosângela Aparecida Santos Vriesman en hun dochter Isabela zijn
overgegaan van onze kerk naar de IER Tibagi.
Kamila Karoline Oliveira de Souza is overgekomen van de IPB van Balsas - MA, naar onze kerk.
We wensen hen Gods zegen in hun leven en in de gemeente waar ze samenkomen.
Agenda Kerkenraad
Op vrijdag, 03/08, zal de agenda opgesteld worden voor de kerkenraadsvergaderingen in augustus.
Als u iets ter bespreking hebt, geef het dan a.u.b. door aan Pr. Libório of aan de kerkenraadsleden
Reinder Jacobi, Willemiena de Geus of Maurício Greidanus.
Gavenlijst
De Evangelisatiecommissie heeft een gavenlijst gemaakt en vraagt of iedereen die in wil vullen met
wat hij/zij kan of wil leren/doen in de kerk. We vragen of iedereen het wil pakken en invullen,
belijdende leden of niet, ook kinderen en jongeren. De lijst kan tot 5 augustus in een doos gedaan
worden, achter in de kerk.
Yard Sale 2018
Heb je je al voorbereid en je “winkel” ingeschreven of heb je iets om te geven? Er is nog tijd en jouw
motivatie en deelname zijn heel belangrijk voor het succes van het evenement. Tenslotte zijn jullie
het die het laten gebeuren. Verkopend of kopend, help je. Naast de verkoopstands zijn er veel
attracties en nieuws voor deze editie. Het volledige schema volgt binnenkort. We verwachten jullie.
Informatie en inschrijvingen: (42) 3231-1635 Idiom House (Carambeí)
VI Café colonial IER San Martin
Kom deelnemen aan een vrolijke middag vol lekkers.
Datum: 04 augustus 2018
Uur: 15u
Prijs: R$ 30,00
Plaats: Rua Clycema Kossatz de Carvalho, 314
San Martin – Ponta Grossa
Kaartjes te koop bij Livraria LER.
Verjaardagen in Augustus

03-08-1941 Ivone Dijkstra
05-08-1930 Johanna Dijkinga
08-08-1938 Adrianus Boer
09-08-1930 Hiltje de Geus
09-08-1951 Maike Janssen
15-08-1941 Franke Dijkstra
Hartelijk gefeliciteerd!
Bijbellezingen
29/07 M Murilo Stanke
29/07 A Roselin de Best
05/08 M Elizabeth Ramos
05/08 N Henrique Harms
12/08 M Marianne Dijkstra
12/08 N Paula Zijlstra
19/08 M Netty van Westering
19/08 N Tineke Voorsluys
26/08 M Joemar Schelesky
26/08 N Bauke Dijkstra
Oppas
29/07 Stefanie, Silvana, Renata S., Tafny
05/08 Caroline V., Suzanne, Miriam, Sabrine
12/08 Elizabeth, Nathalia, Minnie, Karine, Nadja
19/08 Franscielly, Carina, Nadinny, Noeli
26/08 Laura, Lorayne, Caroline K., Wendy
Bloemen in de kerk
29/07 Willemien Los
05/08 Hielkje Jacobi
12/08 Diona Dijkstra
19/08 Regina de Jong
26/08 Trijntje van der Vinne
Diensten van ouderlingen
1ste (kerk) – João Dykstra
2de (Bijbelstudie) – Edimeia Buist
3de (San Martin) – Wilant van den Boogaard
4de (Ponta Grossa) – Leo Aardoom
5de (Ontvangst) – Pleun Voorsluys
Kantoor van de kerk
Deze week open op maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30u. Dinsdag, donderdag en vrijdag
gesloten.
Vakantiedata predikanten:
Pastor Raul: 20 juli tot 2 augustus.
Agenda
Zondag

29/07

10 u
10 u
10 u
10 u
19.30 u
19.30 u
Dinsdag
13.30 u
15 u
Woensdag
20 u
20 u
Donderdag
19 u
20 u
Vrijdag
08 u
Zaterdag
19 u
20 u
Zondag
10 u
10 u
19.30 u
19.30 u

Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
Zondagsschool
Dienst in Ponta Grossa
Bijbelstudie in San Martin - Pr. William
Port. Dienst – Pr. William da Cruz
Dienst in San Martin – Pr. Libório
Collecte: Kerk
31/07
Catechisaties
Groep Girassol
01/08
Koor Excelsior
Bijbelstudie jongeren – David en Camila
02/08
Gebedsbijeenkomst
Ned. Bijbelstudie - Elim
03/08
Agenda Kerkenraad
04/08
Catechisaties 15+ en 17+
Belijdeniscatechisatie
05/08
Port. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Roel Sietsma
Ned. Dienst in Lar Aurora met viering Heilig Avondmaal
Ned. Dienst met viering Heilig Avondmaal – Pr. Raul Sietsma
Port. Bijbelstudie – Pr. Libório Kissmann
Collecte Avondmaal: Creche Betel
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

