Stichting Zending Brazilië Voor Christus
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de
naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich
moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’.
Matteüs 28:19
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Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,
“U doordrenkt de voren en effent de kluiten, doorweekt ze
met regen en zegent het jonge groen.” – Psalmen 65: 11
We zijn hier al terecht gekomen in de regentijd. Dat is erg vroeg dit jaar.
Bovendien is het ook behoorlijk koud. Hier “genieten” we al van heel veel
modder. Ismaël kan op sommige plaatsen zelfs de mensen die ver weg wonen
niet bereiken, omdat het onmogelijk is om met de auto door de modder te
komen. Dat is erg jammer omdat Ismaël die mensen bezoekt, een
huissamenkomst verzorgt en Heilig avondmaal met die mensen viert. Ismaël
haalt die mensen ook op om naar Santa Bárbara te komen als we bijzondere
diensten hebben. Dat kan dan ook niet.
We bidden u van harte Gods rijke zegen toe voor het Kerstfeest en ook voor
het jaar 2016. Dat Hij uw en onze wegen mag leiden en verlichten. We hopen
dat u ook in het nieuwe jaar weer met ons meestrijden wilt. Mogen wij weer
op u rekenen?
Hartelijke groeten, Govert, Marlies en Eliana Jonker

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
We hebben hier in de gemeente een heel speciale activiteit achter de rug. We
mochten een groep christenen uit Rio de Janeiro ontvangen die hier kwamen
om te evangeliseren. Ze logeerden in het gebouw van het kinderdagverblijf
met matrasjes op de grond. Het was wel koud voor mensen uit Rio want daar
is het veel warmer dan hier. Op zaterdagmiddag hebben ze een dienst voor
kinderen op het plein in het centrum gehouden, waarbij ook weer de
“Aanbidders zonder grenzen” hun aandeel gaven en zaterdagavond was er
een dienst voor volwassenen óók op het plein. We weten dat de Heer van ons
vraagt om te werken in Zijn Koninkrijk en het is goed te weten dat de mensen
weer het Evangelie hebben kunnen horen.
De leider van die groep, pastor Sergio is
in september weer hier gekomen voor
een week en heeft zich geroepen gevoeld
om veel te bidden en te vasten voor de
kerk in Santa Bárbara en in Mercês. Hij
heeft enkele diensten gehouden buiten
de gewone diensten die we al hebben,
vooral is de aandacht gegeven aan
gebed. Eliana geeft twee maal per maand
een studie in de gemeente en ook daar zijn we druk bezig met gebed. We
geloven dat we echt veel op de knieën moeten opdat de Heilige Geest kan
werken onder ons en ook in de omgeving waar we wonen en werken, zowel
hier als ook in Mercês.
Op zaterdagavond 12 september heeft
de jeugd van Barbacena uit de Raad van
kerken, waarbij ook onze gemeente is
aangesloten,
een speciale dienst
gehouden voor de jeugd. We hadden de
jeugd van 8 kerken hier op bezoek, die
allemaal een gedeelte van de dienst
verzorgden met lofprijzing. De dienst
begon om 19.30 uur en eindigde om
23.00 uur. Het was een heerlijke dienst
waarin we de aanwezigheid van de
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Heilige Geest mochten ervaren! Ook de groep “Aanbidders zonder grenzen”
had een heel speciale dans ingestudeerd, gebaseerd op Efeziërs 6:10, de
wapenrusting. Ze kwamen als soldaten binnen met Eliana als commandant. Er
was speciale kleding voor hen genaaid en het was werkelijk heel mooi. Terwijl
ik dit schrijf geniet ik er weer van. We danken de Heer voor dat groepje
meisjes, want zij zijn echt een aanwinst voor de gemeente.
In het nieuwe jaar 2016 zullen er veranderingen komen. Wat we nu al kunnen
doorgeven over onze plannen, is in de eerste plaats dat Eliana voortaan de
NIEUWSBRIEF aan u zal schrijven, iets wat vele jaren door Marlies is gedaan.
Govert en Marlies zijn het werk hier in Santa Bárbara begonnen in april van
het jaar 1981 en de verantwoording voor dit werk hier is dus gedurende 35
jaar in onze handen geweest. God is ons te allen tijde nabij geweest en Hij
heeft voorzien in mensen die ons ter zijde stonden in Nederland, zowel als ook
in Brazilië. Nu is het goed om zoveel mogelijk het werk over te dragen aan
jongere mensen. Waarschijnlijk zult u er in Nederland en België niet zoveel van
merken, maar hier in Brazilië merken de mensen het meer.
Het zangkoor van de vrouwen “de
Levieten” vierde de 10de verjaardag.
Het zijn heel gezegende diensten
geweest met twee voorgangers die
zongen en het Woord hebben
gebracht. Het groepje o.l.v. Eunice,
de “adoradores sem lemites”, de
‘Aanbidders zonder grenzen’, heeft
een theaterstukje ingestudeerd en
opgevoerd. Het liet zien hoe onze
tegenstander probeert om Mensen van de Weg van de Heer vandaan te halen
en hoe onze Heer bevrijding geeft. Vele mensen werden hierdoor aangeraakt
en misschien kun je zeggen dat ze werden wakker geschud!
Onze broeder, diaken Francisco, ging altijd op de fiets van zijn huis naar de
diensten. Er is daar een afdaling tot aan zijn huis. Daar kwam onze broeder te
vallen met zijn fiets en hij heeft zijn schouder gebroken en een rib. Hij loopt
nu met zijn arm in een mitella. Het herstel is langdurig, maar het gaat gelukkig
goed met hem.
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Van Eliana
“Ik ben nu in de gemeente begonnen met een studie over gebed, op twee
woensdagavonden per maand. Iedereen vindt het fijn om te komen. Op
vrijdagavond leid ik samen met mijn nichtje Eunice de tienergroep, ook erg
leuk, om die enthousiaste meisjes te zien dansen voor de Heer, de groep
“Adoradores sem Limite” (Aanbidders zonder grenzen) . Een paar van die
meisjes geef ik op zaterdagmiddag gitaarles. Aan mijn twee nichtjes Eunice en
Karin, dochters van mijn broer Ismaël, geef ik ook op zaterdagmiddag
Nederlandse les, zodat ze onze taal een klein beetje kunnen verstaan en
spreken. Uiteraard vinden ze het erg moeilijk en vaak liggen we ook wel met
elkaar in een deuk van het lachen. Want de uitspraak van sommige klanken is
best moeilijk, ze krijgen het gewoon niet uit hun keel. Maar we doen ons best,
zolang we kunnen. Ik heb er voor gekozen om weer op mijzelf te gaan wonen.
Gelukkig heel dichtbij, ongeveer op 2 minuten afstand van het huis van mijn
ouders. Ik heb een appartementje met één slaapkamer. Zo heb ik ook weer
mijn eigen stekje zoals ik ook al eerder had, voordat ik naar de bijbelschool
ging. Ik ben op 23 september verhuisd samen met mijn poes Miele, die mij
altijd gezelligheid geeft. ’s Morgens ga ik altijd naar mijn ouders huis en kook
ik meestal, of doe ik de afwas. Verder help ik mijn ouders waar dat nodig is.
Ik merk wel dat ze het fijn vinden, gelukkig kan ik dat voor ze doen, dus zo kan
ik nuttig zijn in het werk van de Heer hier in Santa Bárbara do Tugúrio.
Ook al hebben we soms strijd, problemen en zorgen, we hebben ook
zegeningen, en we geven de moed niet op, want de Heer is groot en goed
voor ons, want ‘uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de
heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.’ Ik wil u allen groeten en Gods rijke en
onmisbare liefde en zegen toewensen, liefs van: Eliana Jonker”.
Getuigenis van Pastor Expedito
Expedito is ingezegend als oudste in de gemeente en heeft bijna zijn studie
van 2 jaar Bijbelschool afgerond. Hij wil de volgende cursus van 2 jaar ook
gaan doen en het is tot een grote zegen voor zijn leven. Hij is geestelijk erg
gegroeid. Hier volgt zijn getuigenis:
“Beste Broeders en zusters, ik ben erg blij met het werk in de gemeente. Ik heb
veel in de huissamenkomsten gepredikt en ook in de kerk. Ik open de dienst
altijd met Gods Woord van bemoediging. Het Woord helpt de mensen om
sterker te worden in het geloof. Ik ben altijd klaar om de voorgangers te
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helpen in hun bediening. God geeft richting aan
mijn leven. In Mercês breng ik éénmaal per
maand het Woord, het is fijn dat te doen en ik zie
wat God aan het doen is in die plaats. Mensen
worden genezen en gezegend en bevrijd. Velen
hebben de kracht van God gezien en ervaren.
Ook hebben mensen de Heer als hun Redder
aangenomen en zijn bevrijd van drugs. Er was
een persoon die al heel lang een stukje grond
wilde verkopen, maar het lukte niet. Maar door
de kracht van het gebed is het verkocht. De
persoon was heel blij met Christus! Ik hoop dat
ieder van u in goede gezondheid is en dat u elke dag versterkt zult worden in
het geloof. Ik wil u allen groeten en dat God u allen mag zegenen in de naam
van Jezus. Uw broeder Expedito.”
Gemeente in Mercês
Op 29 augustus was het de dag van het Evangelie in Mercês. Er was een grote
tent midden op het plein geïnstalleerd. Daar, vanaf het podium konden de
predikers Gods Woord brengen. Het koor wat bij de opening van onze kerk in
Santa Bárbara aanwezig was, heeft ook daar gezongen. Ook Sandrinha een
gospelzangeres die veel op de TV komt, heeft haar liederen gezongen. Het
weer was mooi en er waren heel veel mensen aanwezig die weer het Woord
hebben gehoord en hun leven konden geven aan Jezus de Redder en
Verlosser van onze ziel. Ook wij zijn met 3 auto´s uit Santa Bárbara daar naar
toe gegaan. Onze mensen konden zo deze evangelisatie-actie meemaken. Het
was weer een zegen van de Heer die onze harten verwarmde.
Het kinderdagverblijf
Op 2 September heeft het Kinderdagverblijf ook deelgenomen aan een mars
van militairen en burgers ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag. Op deze
dag wordt gevierd dat Brazilië onafhankelijk werd van Portugal. Dit wordt elk
jaar herdacht op 7 September wat dan een Nationale feestdag is. Dit jaar
hebben de scholen meegelopen met spandoeken over de rechten van
kinderen. Het Kinderdagverblijf had als thema: gelijke rechten, onafhankelijk
van welk ras, religie of nationaliteit. Govert heeft meegelopen met een open
Bijbel in de hand en zo het Evangelie gepresenteerd. Ook een assistent-pater
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vertegenwoordigde
de
Rooms
Katholieke kerk. Eunice en Karin hebben
Nederland gepresenteerd, Caroline (een
Portugees
meisje)
Portugal,
een
Cubaanse
arts,
Cuba,
Alexandre
vertegenwoordigde Brazilië. Sommige
kinderen van het kinderdagverblijf
hadden groene vesten aan en droegen
een spandoek om de verschillende
rassen te laten zien. Ze marcheerden hand in hand met de medewerkers van
het kinderdagverblijf die ook spandoeken droegen. Het was een mooie
morgen en goed geslaagd.
Er is een zondagschool in Nederland
waarvan de kinderen hebben gespaard
voor een cadeau voor de kinderen van
het kinderdagverblijf. Wat een geweldige
zegen! We konden een voetbalspel voor
hen kopen. Nou een geweldig feest! Ze
hebben geweldig veel plezier! We willen
met deze brief die zondagschool nog
eens extra bedanken
Van het bestuur
Namens Govert en Marlies vragen we uw aandacht voor de financiële situatie.
Structureel zijn er eigenlijk te weinig financiën. Ze zouden 500-1000 euro
maandelijks meer kunnen gebruiken. De inkomsten fluctueren momenteel
tussen de 2000 en 3000 euro per maand. Meer regelmaat zou hierbij ook
helpen. Het kinderdagverblijf is veruit de
grootste kostenpost. Ondanks dat de
burgemeester het salaris betaalt van
Lourdes en van de onderwijzeressen, die
de bijlessen en huiswerkhulp verzorgen,
is er voor het overige personeel ook
salaris nodig. De (minimum) salarissen
van deze medewerkers worden wettelijk
ieder jaar verhoogd.

-6-

Om voor te danken en voor te bidden
We danken de Heer:
* voor alle evangelisatie en voor de bekering van (nog meer) mensen
* voor de groep “Aanbidders zonder grenzen”; voor hun trouw aan God
* voor trouwe medewerkers die zich inzetten en geven om de kinderen
* voor de activiteiten van de gemeenten, en voor de feestelijkheden
* voor de Nederlandse zondagsschool die het voetbalspel bijeen spaarde
* voor alle bidders van het zendingswerk en voor alle gaven en inzet
We bidden de Heer:
* voor de financiële situatie van het zendingswerk
* om de bekostiging van een metselaar voor reparatie kerkdak in Mercês
* voor de leiders, dat de Heer hen leidt en zegent, wijsheid geeft
* om geestelijke groei en bescherming van de jonge aanbidders
* voor Isabella, die van haar vader de aanbiddingsgroep moet verlaten
* voor Alexandre en Emely en tal van andere moeilijke kinderen
* om verder herstel voor diaken Francisco
Er is alweer bijna een kalenderjaar voorbij. Een jaar dat ons
veel reden heeft gegeven tot dankbaarheid. We mochten
zien hoe de Heer ons geholpen heeft en hoe Hij met ons
was. Met ons en met het werk dat we samen met onze
medewerkers EN U ALLEN voor Hem mochten doen. We
konden volwassenen en kinderen bereiken met het Woord
van God, het Woord van Leven, Licht en Hoop.
We danken in de eerste plaats onze Heer en ook U, die voor
het zendingswerk bad en gaf! Dank u wel!
Wij danken u allen voor uw gaven, gebeden voor ons allen,
die in het werk van de Heer mogen dienen. God zegene u
allen in het volgende jaar 2016.
Govert, Marlies en medewerkers.
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé - Mortsel (België)
Oud 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: 0055-3233651476
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Boekhouder:

Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

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 NL16 ABNA 0427 3094 25
ING Bank nummer NL77 INGB 0004 3055 31
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. Ook een akte van schenking is hierdoor
eenvoudig onderling te regelen. De formulieren hiervoor kunt u downloaden
met de volgende link: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/
docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus p/a Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen
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