Nieuwsbrief 134 augustus 2017
De Meesterbouwer
"Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams
wil."
Psalm 23:3
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden
U zult het misschien moeilijk geloven, maar het is koud in ons land op
het moment. In tegenstelling tot Nederland, waar het nu zomer is,
hebben wij nu winter. Met een tijdverschil van 5 uur op dit moment. Eind
december zitten we weer op 3 uur verschil.
Buiten geeft de thermometer vandaag 22 graden
aan, maar de wind is erg
koud, In huis moeten we
ons echt dik aankleden,
want hier hebben we
geen kachels om ons
warm te houden. Lourdes
zei, dat ze liever de winter
van Nederland heeft dan
die van Brazilië. Ik vroeg,
maar hoezo dan? Ze zei
dat je in Nederland alleen
buiten de kou voelt, dat het overal binnen verwarmd is, en je zo weer
lekker warm bent. Daar heeft ze wel gelijk in. Daarom is naar huis gaan
zo fijn altijd, kun je lekker de warmte op zoeken. Knusjes thuis.
Ik hoop dat alles goed met u en uw familie gaat, in gezondheid.
Met ons gaat het goed, ook met Govert, hier en daar wat gezondheids-

problemen door zijn leeftijd. We hebben zo onze moeilijkheden, maar
wie heeft die niet. We zijn en blijven mensen. Maar gelukkig hebben we
de Here Jezus in ons hart, en kunnen we altijd verder komen, in en met
Hem.
Hij is kracht en heeft ons ook kracht gegeven om door te gaan. Strijd
zullen we altijd hebben, want satan staat niet stil. Tenslotte bestaat er
geen oorlog (geestelijk bedoeld) zonder strijd. Maar we zijn meer dan
overwinnaars, IN JEZUS CHRISTUS.
Ik heb op mijn hart vandaag om u, die ons financieel ondersteunt en
allen die er werk van maken om geld bij elkaar te sparen voor ons
evangelisatiewerk en het Kinderdagverblijf hier in Santa Bárbara do
Tugúrio, van HARTE te BEDANKEN. Wij wensen u Gods rijke en
onmisbare zegen toe, en dat de Heer u niets tekort laat komen, en dat u
een goede gezondheid mag genieten samen met uw familie. DANK U
WEL voor alles.
Kinderdagverblijf CENA
Vorige week maandag, 31 juli, zijn de
scholen weer begonnen na 2 weken
vakantie te hebben gehad. Hier in Brazilië is
de grote vakantie in de zomer net zoals in
Nederland eigenlijk, maar dan in
december/januari.
Graag wil ik u vandaag vertellen over een
jongen op het kinderdagverblijf die extra
veel gebed nodig heeft. Hij heet Carlos
Daniël en is 10 jaar; zijn moeder is 41. Zij
heeft een lichte hersenafwijking en Carlos
Daniël is vrucht van een verkrachting.
Zijn opa en oma hebben geholpen bij het
opvoeden. Maar 5 jaar geleden is zijn oma
overleden en nu sinds twee maanden zijn
opa ook. Ze waren voor Carlos Daniël echt
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als ouders. Op dit moment zorgt zijn tante voor hem.
We vragen speciaal om voor hem te bidden, hij heeft geen enkele
interesse op school om te leren en is heel gevoelig (huilt erg makkelijk).
Verder gaat alles zo zijn gang op het Kinderdagverblijf, het gaat goed, er
zijn veel kinderen, ook veel kinderen die speciale aandacht nodig
hebben.
Er is een groep vrouwen die een versnelde avondopleiding volgde om les
te mogen geven op de basisschool. Een deel hiervan liep stage in het
Kinderdagverblijf. De stageperiode van deze groep vrouwen is nu
afgerond. Het kinderdagverblijf heeft nu dus geen stagiaires meer. Dus
moeten de anderen weer wat harder werken, ondanks het feit dat
stagiaires ook wel werk kunnen geven.
Maar het gaat verder goed. We zijn God erg dankbaar dat we samen met
u dit werk kunnen verrichten voor Gods Koninkrijk. Want zonder uw hulp
kunnen we hier het werk niet volhouden. Zo kunnen de kinderen
geholpen worden, in hun geestelijke en lichamelijke noden, en daardoor
ook de ouders en verdere familie. Maar we hebben uw gebeden hard
nodig.
Gemeentewerk in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mêrces
In tegenstelling tot de vorige nieuwsbrief van juni, waar we heel veel
ondewerpen hadden, heb ik deze keer niet zo veel nieuws voor u.
De komende maanden hebben we elke maand wel weer iets gepland
buiten de normale aktiviteiten. Maar de laatste twee maanden was het
aardig rustig hier en in Mêrces, ook wegens de vakantie periode.
Pa en ik zijn er zelf ook een paar dagen (maandag t/m zaterdag) tussen
uit geweest naar Nederlandse vrienden in São José do Rio Pardo, de stad
waar Ismaël geboren is, in de provincie São Paulo. Daar woont het
zendingsechtpaar Nico en Hennie Hensen. We hebben een speciale fijne
vriendenband met hen, waar we God erg voor danken. Dat was echt fijn,
om even weg te zijn, en om hen op te zoeken. Dat heeft ons goed
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gedaan. Pa was sinds mama’s overlijden niet meer op vakantie geweest
(buiten het verlof in Nederland vorig jaar). Ze waren voor het laatst bij
hen geweest in januari 2016; en ik nog langer geleden, weet het zelfs niet
meer. We waren er aan toe en het was erg fijn, heel kort, maar krachtig.
Speciale Dienst met diploma uitreiking

In de gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio hebben we op woensdag 26
juli een speciale dienst gehad voor de diploma uitreiking. 31 vrouwen
van de groep die de avondopleiding deden voor onderwijzeres hebben
hun diploma gehaald. Eén vrouw daarvan is een zuster uit onze
gemeente en één vrouw is
degene die al jaren het
huis van pa en ma
schoonmaakt.
Dit zijn fijne en goede
gelegenheden om het
evangelie te verkondigen,
want er komen dan heel
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veel mensen uit de stad, inclusief de burge-meester. Het was een
gezegende, fijne en mooie dienst. Pastor Anivaldo heeft een heel
duidelijke en fijne preek gegeven over doelen en dromen nastreven in je
leven, dat het goed is om dat te doen, maar zonder God is ons leven leeg
en is er geen echte vrede en blijschap. Erg mooi.
De mensen lieten merken het erg fijn te hebben gehad. Nu kunnen we
bidden dat de Heilige Geest het gezaaide zaad vrucht laat dragen.
PRIJS DE HEER!!!
Lieve mensen, tot de volgende keer. Ontvang van ons allen de
HARTELIJKE GROETEN, en Gods zegen toegewenst.
In de Heer verbonden,
Eliana Jonker
Van het bestuur
PROJECT: Renovatie/Afbouw van het Kinderdagverblijf
Het gebouw bestaat al sinds 2003. Het is destijds in gebruik genomen,
zonder dat het volledig afgebouwd was. Veel dakgoten ontbreken nog
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steeds, waardoor bij regen al het water rondom de binnenplaats op de
grond opspat en de muren smerig maakt. Het had dus weinig zin om de
muren te schilderen.
De dokterspost, de computerruimte en het naaiatelier zijn later
bijgebouwd. De aangebouwde woning (eigenlijk ondergebouwd) is
onlangs gerenoveerd op eigen kosten. Expedito woont daar nu met zijn
gezin. Hij is oudste in de kerk.
In de loop der jaren is het één en ander versleten, verweerd, beschadigd.
Recent is een deel van de grond, samen met een muur weggespoeld
door hevige regen. Verder is de speeltuin verouderd en de
speeltoestellen zijn aan vervanging toe.
Er is door Ismaël en Lourdes een plan gemaakt om dit alles te herstellen
en ontbrekende zaken aan te brengen, zoals: Dakgoten rondom,
schilderen van de muren en reparaties. De begroting voor deze zaken is:
Speeltuin
Weggespoelde buitenmuur
Afbouw/Renovatie Kinderdagverblijf
Totaal

€ 1.170,€ 4.560,€ 22.750,- +
€ 28.480,-

Eén van onze sponsors heeft toegezegd om de helft van dit bedrag,
€ 14.250,- te willen betalen!
Dat is een grote bemoediging! De andere helft is onze verantwoordelijkheid. Bestuur en sponsors. Daarom doen we als bestuur een beroep op u
om hieraan naar vermogen een bijdrage te geven.
We merken dat Eliana, Lourdes en Ismaël grote moeite doen om het werk
draaiende te houden met beperkte middelen, maar de rek is er nu echt
uit. Het zou een enorme bemoediging voor hen zijn om weer een stap
voorwaarts te kunnen maken met deze renovatie.
Daarom bevelen wij dit project van harte bij u aan.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat de kerken actief zijn in Mêrces en in Santa Bárbara do Tugúrio.


Voor de kinderdagverblijf. Dat we hulp kunnen zijn voor zoveel
kinderen en hun families.



Voor de stagieres en alle hulp die ze gegeven hebben.



Dat we vrij zijn om het evangelie te kunnen verkodingen hier, terwel in
zoveel landen de Christenen vervolgd worden.



Dat het verder goed gaat met Goverts gezondheid, ondanks zijn
Altzheimer, waar hij medicatie voor krijgt.

We vragen u om met ons mee te bidden voor:
 Voor opwekking en groei in de gemeentes in Santa Bárbara do
Tugúrio en Mêrces.


Voor de komende gemeente-activiteiten



Voor Carlos Daniël, dat hij meer aandacht voor zijn schoolwerk krijgt,
dat hij open komt te staan voor de aandacht en liefde die mensen
hem proberen te geven, dat hij gezond groeit en beter wordt, en dat
hij ook de liefde van de Here Jezus mag ervaren in zijn leven.



Voor het gehele werk op het Kinderdagverblijf, voor wijsheid en
kracht.



Voor de besturen in Nederland en in Brazilië.



Het regelen van noodzakelijke bankzaken voor de stichting in Brazilië,
wat nogal traag verloopt.



Voor Alexandre, zoon van 14 jaar van Magna, die erg moeilijk gedrag
vertoont.



Voor de familie Jonker: Govert, Ismaël en Lourdes en kinderen, Eliana.
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Postadres van en contact met de familie Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië. E-mail: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476. Website van de stichting: www.zendingbrazilie.nl
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via
- ABN-Amro bank: NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)
- ING bank:
NL77 INGB 0004 3055 31
t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen
Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar; wij hebben een ANBI beschikking. In verband met
de eisen van de Belastingdienst vragen we u een algemene omschrijving aan te
houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging. Deze kunt u verzenden
aan de penningmeester: Piet.van Engen, Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen..

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

______________________________________________________________________________
Ja, ik wil meewerken aan de ondersteuning van het zendingswerk van
de Stichting Brazilië Zending voor Christus in St. Bárbara do Tugúrio.
1)

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks een bedrag van
2)
□ € 5,00
2)
□ € 7,50
2)
□ € 10,00
2)
□ €
af te schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer:
______________________________________________________
t.n.v. penningmeester Stichting Brazilië voor Christus te Nuenen
Dit bedrag is bestemd voor:  zendingswerk  kinderdagverblijf
2)
 renovatie/afbouw kinderdagverblijf
2)

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening:
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2)

