Stichting Zending Brazilië Voor Christus
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19
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Santa Bárbara do Tugúrio

Wij verheugen en verblijden ons, want “Hij is gekomen!”
“En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; want door Hem hebben wij beiden in één
Geest de toegang tot de Vader.” Efeziërs 2: 17-18
Groot is de vervloeking die is gekomen door de zonde.
Maar groter is de diepte van liefde en rijkdom,
Die God ons heeft gegeven in Zijn Geliefde Zoon,
Verblijd u, Hij is gekomen! Gegeven aan u en aan mij.
Jubel in de Heer, De Redder is gekomen!
Laten we al het goede wat wij ontvangen hebben van de Heer delen met
hen die niets van het Evangelie weten.
Geliefde zendingsvrienden,
We zijn in de eerste maand van het nieuwe jaar en wat is er veel gebeurd in
het afgelopen jaar 2011. Zegeningen en strijd, tot op vandaag, maar ook
overwinningen! In alles weten we dat de Heer nabij is en een grote en liefdevolle Heer is. Hij geeft ons een hoopvolle toekomst!
Het lijkt ons nuttig en leuk om een kort overzicht te geven van de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2011.

Maart 2011
In Santa Bárbara do Tugúrio hebben we een jonge broeder die een 2-jarige
theologische studie is gaan doen in de avonduren. In Barbacena, een plaats
33 km hier vandaan. Dit is echt een bemoediging voor ons.
Op 14 maart begon het te regenen, niet zo´n beetje, maar heel hard. De
afvoerputten op de straat konden de grote hoeveelheden regenwater niet
verwerken, met als gevolg dat we in ons huis weer een flinke hoeveelheid
water en modder binnenkregen en veel vuiligheid van de straat.
April-Juni: Verlof in Nederland
Van 29 april tot 29 juni waren wij samen met Eliana onze dochter voor
werkverlof in Nederland waar we veel Gemeenten, vrienden en familie konden bezoeken en via een DVD konden laten zien wat de Heer deed en doet
hier in het zendingswerk. Voordat we naar Nederland vertrokken hadden
we op 3 april een doopdienst van 6 personen uit alle drie de gemeenten.
Juni
11 juni: De burgemeester geeft de gemeentewerken opdracht om naast ons
huis te gaan werken. Er werd diep gegraven en er kwamen afvoerbuizen
van manshoogte in. Wij raakten een groot stuk van onze tuin en oprit kwijt.
Er moet een straat worden gemaakt maar dat moet tot op vandaag nog
gerealiseerd worden.
Juli
Onze geadopteerde dochter Magna en haar kinderen is gaan verhuizen
naar een stad dichtbij Belo-Horizonte. Haar biologische moeder woont daar
en nog meer familieleden. De kinderen moeten daar weer naar school en
Magna zoekt weer nieuw werk. Ze werkte op het Opvangcentrum en daar
laat ze nu een open plek achter, wat erg voelbaar is voor iedereen! Ook wij
als adoptieouders, die bijna 37 jaar haar ouders waren, voelen het gemis
van Magna en haar kinderen erg.
Augustus
Door een gift van een broeder in Nederland en door de verkoop van een
stukje grond van het kleine boerderijproject, konden we de grond naast ons
kerkje kopen. We hopen daar een nieuwe kerk te gaan bouwen, zo de Heer
wil.
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Er werd ook een grote zaal gehuurd voor de Gemeente in Santa Barbara.
De huur wordt betaald door enkele vrienden en geeft dus geen extra onkosten aan de kerk. Zo kunnen we iets gaan doen aan ons kleine kerkje dat
we niet willen afbreken, maar gebruiken voor de zondagschool.
In Merces is ook een nieuwe zaal gehuurd. Er is wat in veranderd en aangepast zodoende is er nu een fijne ruimte voor de diensten. Iedereen is daar
blij en tevreden mee.
September
We hadden op 24 september
de
eerste
grote
lentelofprijsavond. Er waren verschillende kerken uitgenodigd
uit Barbacena en Merces. Zo
was de zaal flink vol. De avond
werd gevuld met aanbiddingsen lofliederen, alsmede ook
met geestelijke dans- en theaterstukjes. Ieder had iets tot
glorie van de Naam van Jezus.
Na afloop van de dienst kon in de kantine frisdrank en hotdog worden gekocht wat een fijn bedrag opbracht voor het aanstaande feest van de kerk
en de Levieten zanggroep.
Eliana
Onze dochter Eliana die met ons in Nederland was, heeft daar, zonder er
iets van te merken, een beet gekregen van een teek. Daardoor heeft ze nu
de ziekte van Lyme. Ze heeft 2 antibiotica kuren gehad en daarna zei de
dokter dat ze niet meer terug hoefde te komen. Maar of die bacterie werkelijk dood is, is nog niet duidelijk.
Studie van Eliana
Eliana hoopt in 2012 een studie aan een Bijbelschool in Belo-Horizonte te
gaan doen. De studie duurt 2 jaar en er wordt naast de andere vakken ook
veel aandacht gegeven aan muziek. Ze moet nog een test doen en een
gesprek hebben en dan weet ze of ze is aangenomen. De studie begint dan
in Februari 2012.
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Oktober
In de maand oktober gaven onze medewerkers Pastor Fernando en zijn
vrouw Danielle te kennen dat zij weg willen gaan uit het zendingswerk. Met
ingang van 22 december 2011 behoren zij niet meer tot onze medewerkers.
Ze hebben 9 ½ jaar met ons samen gewerkt. Ze hebben veel werk voor de
Heer gedaan, waar we erg dankbaar voor zijn.
Huisgemeente in Campolide
De Gemeente in Barbacena is nu een huisgemeente geworden in Campolide. Er kwamen geen mensen bij, het groepje bleef klein en het waren allemaal mensen uit Campolide dat 10 km van Barbacena vandaan ligt. De huur
van de zaal in Barbacena werd bovendien te duur. Nu is er een oplossing
gevonden door de diensten aan huis te houden; nu bij de ene persoon en
dan bij de andere.
November
Novemberfeest in Santa Bárbara. In het weekend van 5 november had het
stadje weer zijn jaarlijkse folkloristische bananenfeest. Er
werden voor de wedstrijd van
koken en bakken maar liefst 60
schotels ingediend waarin
bananen verwerkt werden.
Na de prijsuitreiking wordt al
dat lekkers verkocht en is de
opbrengst voor de kerstcadeautjes van de kinderen van
het opvangcentrum. Op zondagmiddag is er altijd een optocht met versierde auto´s en de scholen doen
er ook aan mee. Onze oudste kleindochter liep met haar klas ook mee in de
optocht.
Jubileumfeest
Op 12 en 13 november mochten we weer een fijn feest vieren tot eer en
glorie van onze Heer. Dit was vanwege het jubileum van de kerk en van het
zuster-zangkoor de Levieten. De gemeente van Merces en de broeders en
zusters uit Campolide werden op zondag opgehaald en waren dus aanwezig bij het feest. Samen met de zangkoor uit Merces (Nieuw Jerusalem)
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werden er liederen gezongen. We hadden een voorgangers echtpaar uitgenodigd. De voorganger werd
gevraagd om in de drie
diensten de prediking te
verzorgen. Ook zijn vrouw
die gospelzangeres is nam
deel aan het feest en heeft
vele liederen gezongen. Zij
waren tot een grote zegen.
De Heilige Geest raakte de
harten aan. We kunnen terugzien op fijne diensten waarin Gods Geest
werkzaam was.
De Gemeente in Merces
Het gaat daar heel goed.
De medewerkers Aelson
en Adeildo doen buiten
de gewone diensten ook
nog openluchtsamenkomsten en het groeit daar
fijn.
Merces is ook veel groter
dan Santa Bárbara, het
aantal inwoners van Merces is ongeveer 15.000 en
Santa Bárbara heeft ongeveer 4.500 inwoners. Er is
hier inmiddels ook een grotere kerkzaal in gebruik genomen. We zijn hier
heel blij mee.
Vertrek van medewerkers
Door het vertrek van pastor Fernando en zijn vrouw Danielle, tezamen met
Eliana die gaat studeren en Magna die verhuisd is, zijn wij vier medewerkers
kwijt. Wilt u ons meehelpen in gebed dat we weer andere mensen zullen
vinden om de opengevallen plaatsen in te nemen.
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December
Het Kerstfeest dit jaar is weer op de vertrouwde manier gevierd. Alle kinderen van het Opvangcentrum met ouders en hun broertjes en zusjes tot 12
jaar worden uitgenodigd. Ook alle broeders en zusters van Merces, Campolide en van ons eigen stadje Santa Bárbara do Tugúrio worden uitgenodigd.
We zingen samen, luisteren naar Gods Woord, genieten een heerlijke
Kerstmaaltijd en daarna krijgen de kinderen een cadeautje. Daarna begint
onze Zomervakantie!
Bestuur in Nederland
Nadat in juni 2011 een nieuwe voorzitter en secretaris zijn aangetreden, is
er nu een vacature voor een penningmeester, die zijn krachten wil inzetten
in het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus.
Roel Pothof, onze huidige penningmeester, wil graag zo snel mogelijk zijn
functie overdragen. Wilt u met ons mee zoeken en bidden dat er iemand
komt die deze taak op zich kan en wil nemen?
Het jaar 2012
In het nieuwe jaar 2012 verwachten we veel veranderingen en we zien op
naar de Heer dat Hij ons zal zegenen en helpen om Zijn werk te doen.
Hiervoor willen wij uw gebed vragen:
● Het vinden van een nieuwe voorganger voor de gemeentes
● Nieuwe medewerkers voor het kinderopvangcentrum
● Een nieuwe penningmeester voor het bestuur in Nederland
● Uitwerking van de (ver)bouwplannen voor de kerk
● De studie van dochter Eliana op de Bijbelschool
Hartelijk Dank!
We willen u allen die ons in 2011 hebben geholpen met uw medeleven en
liefde, steun, gebeden en gaven, heel hartelijk dank zeggen. Zonder u hadden we dit werk niet kunnen doen, maar samen met u allen werd het mogelijk. “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat, uw hoop overvloedig zal zijn door de
kracht van de Heilige Geest.” (Rom. 15:13)
De Uwen in Christus,
Govert en Marlies Jonker en medewerkers.
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Financieel steunen

Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

1)

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig / maandelijks een bedrag van
1)

€

af te schrijven van mijn bank/postbank rekening.

Dit bedrag is bestemd voor:

het evangelisatiewerk van Govert en Marlies
2)
studie van dochter Eliana op bijbelschool
2)
bouwfonds grondaankoop en nieuwbouw
2)
herstelwerkzaamheden gebouwen

Naam:

Adres:

Plaats:

(Post)bankrekening:

Datum:

Handtekening:

1)
2)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Vul het vakje van uw keuze in.
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2)

Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HE Schiedam (010 – 4748009)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. Du Fossie - Mortsel (België)
Voorganger Evangelische Gemeente
Veldadres van Govert en Marlies Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Door uw giften op één van onze Nederlandse rekeningnummers te storten, kunnen we samen de kosten van buitenlandse betalingen zoveel
mogelijk beperken.
ABN-Amro bank nummer 42.73.09.425
Postbank nummer 43.05.531
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Dedemsvaart
Graag willen wij u er op attenderen dat uw giften fiscaal verrekenbaar zijn,
wij hebben een ANBI-beschikking.
Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart
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