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Vrijheid!
Vrijheid is een woord vol betekenissen. In naam van de vrijheid zijn veel mensen al
betrokken geweest bij bevrijdings- en onafhankelijkheidsbewegingen. En er waren er niet weinig die
stierven omdat ze geloofden in een groter ideaal dat bevrijding bracht aan degenen die bleven.
Jezus Christus was zonder twijfel het grootste voorbeeld van allen. Hij wist dat hij een hoge
prijs moest betalen voor onze vrijheid: zijn dood. Toch ging hij tot het einde om te overwinnen en
ons bevrijding van dood en zonde door genade aan te bieden. Christus bevrijdt ons van zonde en
weet dat we opnieuw moeten leren om van deze vrijheid te genieten om als nieuwe schepselen, die
liefde in hun hart hebben, te leven.
Een belangrijke tekst, uit 1 Petrus 2:16 zegt: “Leef als vrijen en niet als mannen, die de
vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.”
Deze tekst toont ons hoe belangrijk het is om te leven als mensen die al zijn verlost van de
kracht van de duivel door het bloed van Jezus Christus. Maar niet een vrijheid om de anderen om ons
heen te onderdrukken. In geen geval mag de vrijheid, die Christus voor ons heeft overwonnen,
dienen om anderen of onszelf tot slaaf te maken. Ons doel, als vrije mensen, is om God en anderen te
dienen.
Dienen betekent een leven leiden dat toegewijd is aan de Heer en dit tonen in handelingen,
woorden en daden.
Pr. Libório
Met het oog op de kerk
Oh! Kostbare momenten,/ die we doorbrachten bij het kruis. / denkend aan de zware straffen, / die
Jezus leed voor ons! / Ja, door onze schulden op zich te nemen,/ geeft Christus ons zoete vrede./ Hij
verdrijft onze angsten / en bevredigt onze ziel!
Dit is de vertaling van het eerste vers van hino 59 (Hinário das IERB)
Met deze woorden begroeten we de lezers van dit kerkblad, de deelnemers aan de diensten deze
zondag en degenen die ons volgen via internet. We hopen dat dit momenten van verbondenheid zijn
en dienen om onze omgang met anderen te verbeteren, en samen prijzen we God met dankbaarheid
en vreugde. Gasten zijn van harte welkom!
Voorgangers in de morgendienst is pastor Francisco Higino. De tekst voor de preek is Matheus
16.24-26, met het thema: “Rijk in Christus”. Op dezelfde tijd gaat pr. Raul Sietsma voor in de
Nederlandse dienst in Lar Aurora. De tekst voor de preek is Hebr 5,1-10, met het thema: “Het lijden
van Jezus”.
Voorganger in de avonddienst is pr. Libório Kissmann. De tekst voor de preek is Luc 9.28-36, met
het thema: ”De wateren van maart”.
In onze gebeden denken we aan: Michael de Geus, Ângela Betenheuser, José Augusto Dechandt en
Tiago de Geus, onder behandeling.
- Eric Verschoor zoon van Dennis en Tatiana, die herstelt van een buikoperatie.
- Pastor Raul, die de 12de een prostaatoperatie zal ondergaan.
- De rouwenden vanwege het overlijden (03/03) van onze broeder MARCOS ROBERTO DE GEUS.
Dat God de familieleden trooste met de zekerheid van de opstanding en het eeuwige leven.

In Memoriam
De Heer heeft naar het Hemelse Thuis onze broeder MARCOS ROBERTO DE GEUS geroepen. Hij
was al een tijd ziek, maar nooit ontmoedigd vanwege de ziekte. Zijn getuigenis voor familie en
vrienden was opmerkelijk! Degenen die hem bezochten, werden getroost door zijn getuigenis en
door zijn manier om de moeilijkheden (die niet gering waren) aan te pakken. Hij vocht hard met de
familie aan zijn zijde! Maar op zondagmiddag (03/03) is hij overleden.
In december vierden we een dienst met Heilig Avondmaal in zijn huis. Hij was heel gelukkig en liet
niet na zijn getuigenis te geven door te zeggen: "Ik weet dat ik ziek ben en dat ik zal sterven, maar ik
weet ook dat ik in Gods handen ben!! Wanneer Hij me roept, zal ik er klaar voor zijn!" Zijn hart was
vertroost en vol geloof in Jezus. Dezelfde hoop en geloof bieden aan zijn vrouw Laura, de kinderen
Felipe en Thaísa en aan de andere familieleden en vrienden, de zekerheid dat we door het geloof in
de Verlosser Jezus, in de eeuwigheid herenigd zullen worden. Marcos bereikte de leeftijd van 43
jaar, 5 maanden en 2 dagen.
De uitvaartdienst vond plaats in de IER Colônia op 4 maart om 10 uur, en voorganger was Pastor
Liborio Kissmann. De tekst die werd gebruikt om de familie te troosten was Jesaja 41. 8-10. Uit de
tekst hebben we vers 10 benadrukt, waarin we lezen: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig
rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke
rechterhand”.
We hopen dat de familie trouw zal blijven, in de zekerheid van de troost van God. Hij zal aan jullie
zijde staan met Zijn Woord en Zijn beloften. Blijf Jezus vertrouwen. Hij is onze Verlosser!
Mededeling
Op dinsdag, 12 maart a.s., zal ik een prostaatoperatie ondergaan. Daarna zal ik enkele weken nodig
hebben voor herstel. We hopen dat ik, na die weken, mijn activiteiten weer normaal zal kunnen
hernemen, als God het toestaat, in gezondheid. Madeline en ik vertrouwen op de Heer, want Hij is
goed voor ons. We zijn God dankbaar voor uw gebeden. Dat God ons zegene.
Pr. Raul
Kanselruil
Het Synodale Zendingsdepartement organiseert twee keer per jaar kanselruil, in maart en in
september. In maart zal dit volgende zondag, 17 maart, gebeuren. Bij deze gelegenheid zal pastor
João Los bij ons voorgaan en pastor Libório gaat naar Tibagi. De collecte van deze dienst is voor de
Zending en van harte aanbevolen. We wensen de kerken een gezegende Zendingsdienst toe
De financiën en begroting van de kerk
Zoals elk gezin, heeft ook de kerk inkomsten en uitgaven. Uit het overzicht daarvan, uitgedeeld aan
de gemeente, en besproken op de ledenvergadering, blijkt dat er een groot tekort dreigt, dit jaar, van
iets meer dan R$ 200.000.
Op de ledenvergadering is dit besproken, en besloten dat gevraagd zal worden om een nodige
verhoging van de bijdragen. Voor het oplossen van het tekort, is een verhoging nodig van 27,5 % van
de vaste bijdrage. Wie gewend is zijn gift via de collecte te geven, kan dezelfde richtlijn voor
verhoging aanhouden. We hopen ook dat misschien sommigen, die nog niet bijdroegen, ook met iets
kunnen bijdragen.
Laten we als familie kerk onze financiën gezond houden. Dat God ons helpt en zegent.
De kerkenraad
Vrouwenverenigingen Dorcas en Ora et Labora
A.s. dinsdag, 12 maart, om 19.30u houden we onze gezamelijke startavond. Het thema is hetzelfde
als van de Wereldgebedsdag “Welkom, God nodigt je uit”. Allen van harte welkom, gasten als ook
nieuwe leden!

OPROEP – De ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM AURORA, CNPJ
81.643.959/0001-47, roept haar leden op voor de Algemene Ledenvergadering op 11 maart 2019 om
20:00u in Lar Aurora, om de volgende agenda te bespreken:
1. Opening
2. Notulen ALV 2018
3. Verslag Voorzitter
4. Financieel Verslag 2018
5. Verslag Fiscale Commissie
6. Begroting 2019
7. Verkiezing Fiscale Commissie
8. Autorisatie bouw appartementen op terrein 18731
9. Rondvraag
10. Sluiting.
Hilly Rosa de Geus Greidanus - VOORZITTER
Bijbellezingen
10/03 M Ellen Dijkinga
10/03 A Elizabeth Ramos
17/03 M Bauke Dijkstra
17/03 A Tobias Katsman
24/03 M Minnie Boer
24/03 A Roselin de Best
31/03 M Murilo Stanke
31/03 A Joemar Schelesky
Oppas
10/03 Franscielly, Diona, Luiza, Nicole
17/03 Scheila, Noeli, Nadja, Vitoria
24/03 Jessica, Rogeria, Lorena, Brenda
31/03 Camila, Rosângela, Marianne, Alessandra
Bloemen in de kerk
10/03 Camila Nolte
17/03 Teresa Los
24/03 Monik Dijkinga
31/03 Iolande Aardoom
Diensten van ouderlingen
1ste (kerk) – Willemiena de Geus
2de (Bijbelstudie) – João Dykstra
3de (San Martin) – Richard Dijkstra
4de (Ponta Grossa) – Bauke Dijkstra
5de (Ontvangst) – Wilant van den Boogaard
Kantoor van de kerk
Deze week open van maandag t/m woensdag van 13.30 tot 16.30u.
Agenda
Zondag

10/03

10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
19.30 u
19.30 u
Dinsdag
13.30 u
19.30 u
19.30 u
Woensdag
19.30 u
20 u
Donderdag
19 u
20 u
Zaterdag
19 u
Zondag
10 u
19.30 u
19.30 u

Port. Dienst – Pr. Francisco Higino
Ned. Dienst in Lar Aurora – Pr. Raul
Zondagsschool
Bijbelstudie San Martin – Pr. William d
Dienst in Ponta Grossa – Pr. Aldovando
Port. Dienst – Pr. Libório Kissmann
Dienst in San Martin – Pr. William
Collecte: Kerk
12/03
Catechisatie
Gezamenlijke Vrouwenvereniging Dorcas en Ora et Labora
Vrouwenvereniging Clara Luz
13/03
Bijbelstudie 28+
Koor Excelsior
14/03
Gebedsbijeenkomst
Belijdeniscatechisatie
16/03
Catechisatie
17/03
Port. Dienst – Pr. João Los
Ned. Dienst – Jacques de Best
Port. Bijbelstudie – Pr. Francisco Higino
Collecte: Zending

Pr. Libório Kissmann -  - 3231.1302 e 99136.7119
Pr. Raul Sietsma -  - 3231.4302 e 99112.5931
Pr. Francisco Higino -  - 98416.4368
Kerk -  - 3231.1256 - Koster -  - 3231.5253
Site - www.ierb.org.br/carambeí
E-mail – iercolonia@gmail.com

