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,
Jezus zegt: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!” - Johannes 8:37
We zijn hier nu in de lente. Het is erg warm en heel droog. Het is nodig dat
het gaat regenen want er dreigt een grote droogte. De berichtgeving is dat
als er niet meer regen komt dat Juiz de Fora (een stad 100 km bij ons vandaan)
dan zonder water zal zitten. Dat is ook echt iets om voor te bidden, want wat
is water toch belangrijk voor onze levens.
Inderdaad, wat er in de Bijbel staat, ”een land zonder water” is op vele plaatsen
in Brasil de waarheid. Men doet de kraan open en er komt geen water uit.
Maar gelukkig, dank zij de Heer, dat dit hier bij ons in Minas niet het geval is.
Wij hier hebben wel water, maar we verlangen naar stromen van levend water,
het Woord van God. Het natuurlijke water en het geestelijke water, beiden
hebben wij nodig om te leven tot eer van God. Het levende water willen wij
uitgieten over onze stad en omgeving, we bidden dat de mensen het zullen
aannemen.

Van het bestuur
Het is de bedoeling dat Govert, Marlies en Eliana in het voorjaar van 2015 voor
ruim 2 maanden naar Nederland komen. Hun aankomst is 22 april, het vertrek
is op 30 juni. We zullen u op de hoogte houden als er meer nieuws is.
Als bestuur willen van de gelegenheid gebruik maken om op te merken dat er
in het afgelopen jaar veel is bereikt in het werk van Govert en Marlies. Er zijn
2 kerken gebouwd, grotendeels door henzelf gefinancierd door stukken grond
te verkopen. Er zijn ook 2 Braziliaanse voorgangers ingezegend. Zowel geestelijk als materieel is er veel geïnvesteerd!
Daarom zou het fijn zijn als de afbouw en afwerking van beide kerken zonder
zorgen voor Govert en Marlies zou kunnen worden afgerond, liefst voordat zij
met verlof komen. Als diegenen die de mogelijkheid hebben om iets extra te
geven voor dit doel, dat zouden willen overwegen, dan zou u Govert en Marlies heel blij maken.
Met dank voor uw interesse in het zendingswerk van de familie Jonker en uw
vaak jarenlange trouwe steun willen wij u groeten met een zegengroet in de
naam van onze Heer.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
In de dienst van 31 augustus mochten we 3 kinderen
aan de Heer opdragen. Een baby van 7 maanden, een
meisje van 3 jaar en haar zusje van 8 jaar. Dat is fijn
want de Heer wil ook door de kleinen geëerd en
aanbeden worden. De gemeente groeit ook op deze
manier.
Na de viering in Brazilië van de onafhankelijkheidsdag
(7 september) was er in ons stadje een optocht door
de stad. Eén onderdeel was antieke houten wagens
door zo`n 6-tal stieren getrokken. Dat is nog echt uit
oude tijden, maar ze zijn er dus nog wel. Het is een
leuk gezicht en men kan ze van verre horen komen.
We zijn al aardig gewend geraakt aan de nieuwe kerk. De tijd gaat erg snel.
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Op 14 september werd broeder Francisco
ingezegend als diaken in de kerk. Al heel lang deed
hij het werk van diaken en nu is hij daarvoor
ingezegend en aan de Heer opgedragen. Hij staat
o.a. altijd bij de ingang van de kerk om de mensen
met een hartelijk welkom te begroeten. De
echtgenote van br. Francisco is een lange tijd naar een andere kerk gegaan
maar zij komt nu ook weer terug in onze gemeente. Hij had veel familie
uitgenodigd en zo was het een fijne dienst waarin personen die nog nooit in
onze kerk waren geweest het Woord konden horen.
Govert mocht zijn verjaardag vieren en ook Pastor
Anivaldo en zijn vrouw Aperecida hadden iets
bijzonders te gedenken, namelijk hun 45-jarige
trouwdag. We mochten dat alles gedenken met een
lekkere taart.

Hier wordt ook kinderdag gevierd. We hebben in
Santa Bárbara extra aandacht gegeven aan de
kinderen en ook in Mercês is daar iets leuks gedaan
in de dienst. In de kerk werden er versieringen aangebracht vanwege kinderdag. Er werden speciale
kinderliederen gezongen.
Ook werd een speciaal Woord voor de kinderen doorgegeven. Zelfs Eunice,
de oudste dochter van Ismaël gaf een Woord door. Ze is 15 jaar. Er was natuurlijk ook wat lekkers voor de kinderen.
Gemeente in Mercês
Pastor Antonio heeft al 14 jaar als voorganger de Heer gediend in Mercês en
is daardoor ook echt op zijn plaats in onze gemeente. Het gaat erg goed daar
en hij is erg enthousiast. Hij heeft veel contact met mensen die spiritisten zijn.
“Als voorganger van de Igreja do Evangelho Total in Mercês, werd ik uitgenodigd door een familie die niet langer meer wilden lijden onder het spiritisme.
Ze nodigden ons uit om een dienst in hun huis te houden. Tijdens die dienst
werd het mijn taak om het huis te reinigen van alle gebruiksvoorwerpen van
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die spiritistische rituelen. Dat was alcoholische drank, beelden, sigaren, kaarsen enz. Het was een grote schoonmaak. Allen van dezelfde familie, dat waren
9 personen werden bevrijd en genezen van verschillende problemen in hun
gezondheid. Ze zijn blij en komen nu in onze diensten. We danken God voor
Zijn grootheid en macht over alle duistere praktijken.”
Op 30 Augustus was er in Mercês de jaarlijkse “dag
van de Evangelischen”. Deze was vorig jaar ingesteld door de gemeenteraad en is dus officieel op
de gemeentekalender vermeld. Dit jaar werd deze
dag opnieuw gevierd. Er werd een grote tent op het
plein geplaatst en er werden veel uitnodigingen
gedaan en reclame gemaakt. Een muziekgroep uit Rio Pomba en een andere
uit Juiz de Fora plus ook een zanger die ook via de T.V. bekendheid heeft,
werden uitgenodigd. Een ex-pater bracht de prediking. Het plein was werkelijk
heel vol en het was een grote zegen. Sommige mensen hebben de Heer aangenomen als hun persoonlijke Verlosser.
Radio
Het werk van de radio gaat ook erg fijn!
Pastor Antonio is gaan meehelpen in dat
programma en geeft het Woord door!

Kinderdagverblijf
We willen deze keer weer een klein meisje onder uw
aandacht brengen. Een meisje van 2 jaar, haar naam
is Maria Vitória. Ze is een erg onhandelbaar kind dat
zelfs op de grond gaat liggen te krijsen en te trappen. Waarom is een kind zó?
Haar vader is een man die heel vaak dronken is en
als hij thuiskomt maakt hij veel ruzie, slaat alles kapot en slaat ook de moeder.
Alleen God kan veranderingen brengen in wat voor moeilijke situatie dan ook.
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Op 7 september is het de Nationale feestdag in Brasil. Onafhankelijkheidsdag. Wat leuk is, is dat ons
opvangcentrum te leen werd gevraagd. Soms is dat
voor kerkelijke evenementen maar nu voor dit feest,
omdat er een lunch kan worden gebruikt. Zo kunnen wij ook dienstbaar zijn aan St. Bárbara.
Sinds korte tijd komt er
elke maandag een arts
in het kinderdagverblijf
spreekuur houden. Dit
is voor kinderen van het
dagverblijf maar ook
voor volwassenen. We
hadden dat al eerder,
maar de burgemeester
is toen gestopt met
deze hulpverlening. Nu mag het weer functioneren. De arts wordt door de
burgemeester gestuurd en dat kost ons dus niets. We zijn daar erg blij mee
omdat we de spreekkamer helemaal ingericht hebben voor dit werk.
Alle computers, die intussen al behoorlijk oud zijn, zijn allemaal weer nagekeken en waar nodig gerepareerd zodat een medewerkster van het dagverblijf
weer met de kinderen bezig kan zijn met de computers. Aan hen worden de
eerste beginselen geleerd, iets wat in de wereld van vandaag heel nodig is. Ze
doen ook spelletjes op de computer en het is bijzonder te zien hoe kleine
kinderen vaak al heel handig zijn. We hebben nu ook internet, dus er zijn meer
mogelijkheden.
Op het moment staan de naaimachines stil. Tot onze spijt. Door allerlei omstandigheden moesten de naailessen nu even worden gestopt.
Eliana
Met mij gaat het goed, ook wel pijntjes hier en daar, en een hernia onder in
de rug. Het went wel, maar de pijn is niet leuk natuurlijk, gelukkig hebben we
ook pijnstillers. En zo wandel ik elke dag met de Heer. Het belangrijkste is om
Hem goed vast te houden.
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Met de studie is het goed gegaan. Ik, en met mij de hele klas, keken erg naar
het einde ervan uit. Na de laatste studieweken hadden we het eindexamen in
de eerste week van december.
Op 6 december hadden we onze diploma uitreiking. Het resultaat is gehaald!

Vanaf 6 december ben ik thuis, omdat ik de huur van mijn appartement heb
opgezegd, en alle meubels heb weggegeven. Ik ga voorlopig beneden in dat
kamertje wat al voor mij was ingericht wonen. De maand december is best een
drukke maand met alle voorbereidingen voor Kerst en Oud en Nieuw, dus kan
ik thuis helpen en ook in de kerkdiensten.
Op 5 januari ga ik naar een andere school een cursus doen,
intern voor 2 maanden, in Vitoria, in de staat Espírito Santo,
ten Noorden van Rio de Janeiro. Het is een cursus die mensen
opleidt om onderwijs te geven en te helpen op gebied van
seksualiteit. kindermishandeling, kinderprostitutie, identiteitsproblemen, homoseksualiteit, travestie, pornografie enz. Alles
op dat gebied, en allerlei problemen op dat gebied bij families
thuis o.a. ook met opvoeden.
Het is heel intensief, want er zijn lessen de hele dag, maar het is tot eind februari en dan ga ik weer naar huis, ben dan weer inzetbaar daar.
Daarna 2 maanden met mijn ouders naar Nederland. Zo is mijn agenda voor
het eerste halfjaar van 2015 goed gevuld.
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Om voor te danken en voor te bidden
We danken de Heer:
* We danken de Heer voor de vele activiteiten die er
waren en voor Zijn nabijheid en zegen.
* Voor het diploma van Eliana en voor alle dingen
waarin de zendingsfamilie Gods zegen ontvingen.
* Zijn bewaring toen we met de bus uit Mercês terug
kwamen en het stuur van de bus blokkeerde.
* De vele mensen die naar Mercês kwamen en ook
mensen die Jezus aannamen als hun Verlosser.
* De kontakten van Pastor Antonio, met de overwinning over de spiritisten in de geestelijke strijd.
* De kinderen die we in Santa Bárbara do Tugúrio
aan de Heer mochten opdragen.
* We danken voor alle medestrijders in het zendingswerk, in gebed en financiële bijdragen.
* We danken de Heer voor het zendingsbestuur in
Nederland.
We bidden de Heer:
* We vragen gebed voor wijsheid voor de medewerkers, om met kinderen
en volwassenen om te gaan.
* We vragen gebed voor de kinderen die vaak onder moeilijke
omstandigheden leven.
* We vragen gebed voor de gemeenteleden, dat er honger mag zijn
naar Gods Woord en geestelijke groei.
* We vragen gebed om nieuwe kracht voor br. Roel Pothof, onze penningmeester in Nederland. De Heer is groot en machtig; Roel is nu kankervrij!
Wij, Govert en Marlies en medewerkers willen u allen hartelijk danken voor uw
aandacht, medeleven, en gaven. Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en Gods
Zegen voor het Nieuwe Jaar 2015.
Heel hartelijk gegroet!
Familie Jonker.
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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: 0055-3233651135
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
Postbank 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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