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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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"Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o, vrouw groot is uw geloof, u
geschiedde gelijk gij wenst!"
Mat.15:28
Lezen: Mat 15: 21-28.
Jezus werd aangehouden door een vrouw die hem smeekte dat Hij haar
dochter zou genezen die gefolterd werd door een demoon. Jezus gaf haar
geen antwoord en de discipelen drongen aan bij Jezus dat Hij de vrouw
weg zou zenden. Maar de vrouw hield aan en knielde voor Hem neer. Toen
was het antwoord van Jezus eerst hard, maar door haar volharding en
standvastigheid, wat de aandacht van Jezus trok, slaagde zij er in te ontvangen wat ze wilde. Zoals deze Kananese vrouw, zijn er velen, misschien
jij wel, die hun stem moeten verheffen en vertwijfeld een onmiddellijk antwoord zoeken. Jezus gaf een verklaring waarom Hij de vrouw niet kon helpen, maar zij hield aan, zij reageerde met geloof, vertrouwend op de Goddelijke Barmhartigheid. Dankzij haar volharding en ondanks haar strijd tegen de veroordeling en verwerping, durft ze een beroep te doen op de
Goddelijke gunst en dat bracht wonderbaarlijke zegen voor het leven van
moeder en dochter.
Wij, u en ik mogen geen ernstige conflicten uitwissen en simpel weg doen
alsof ze niet bestaan. Door de conflicten in ons leven kan ons geloof groeien. Als we moedig, volhardend en standvastig zijn, ook al zijn we alleen,
ons geloof zal ons steunen en helpen. God beantwoordt ons volhardende
gebed.
GEBED: Geliefde God en Vader, helpt u ons a.u.b. om te volharden in ons
gebed en ons geloof. Vast in ons geloof en vertrouwen in U, zelfs in de
donkerste momenten van ons leven. In Jezus Naam. Amen.

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders,
Intussen is het hier in Brasil weer rustig geworden wat betreft de verkiezingen. President Lula is herkozen en mag nogmaals 4 jaar proberen iets
goeds van ons land te maken. Wat de gezondheidszorg betreft is de situatie erbarmelijk hier. Ook is er nog altijd veel hongersnood. Er is heel veel
werkeloosheid en ook het onderwijs laat op vele plaatsten nog veel te wensen over.
Eenmaal zullen alle problemen, alle moeilijkheden en al het verdriet ten
einde zijn, als we bij Jezus zullen zijn. (Openb. 21:4)
Kerk en evangelisatie.
Zoals u weet hebben we regelmatig evangelisatie-diensten in Boa Vista,
zo'n 40 minuten rijden hier vandaan. Enkele weken geleden hebben we,
Pastor Fernando, Govert, Marlies en onze logé Alie (schoonzus van ons)
weer een bezoek gebracht bij enkele mensen daar. Het werd een groot
avontuur, want het begon te regenen en de weg wordt dan één grote glibberige modderboel. Nog erger als met sneeuw!! Wat een moeite was het
om weer thuis te komen. Wat hebben we veel gebeden dat de Heer ons
veilig thuis zou brengen!! Diepe afgronden aan de zijkanten en af en toe
luistert de auto helemaal niet naar wat hij moet doen en glijdt dan alle kanten op.... Maar dank U Jezus, Hij heeft geholpen!! We zijn veilig thuis gekomen, weliswaar flink onder de modder, maar de Heer was met ons en dat
was het allerbelangrijkste!!
Feest van de kerk.
Ons zusterkoor "de
Levieten" vierde op 4
en 5 november hun
eerste
verjaardag.
We hebben dat feestelijk herdacht met
een heel speciaal
programma.
We
hadden voor onze
gasten een prediker
van buiten af, samen
met zijn vrouw die
gospel-zangeres is.
Er waren ook verschillende kerken uit
Het zanggroepje "de Levieten" samen met de gastspreker pastor
Barbacena en uit ons
Reinaldo en Gospelzangeres Nilma de Oliveira.
eigen stadje ook een
andere Evangelische
Gemeente. We mochten via de burgemeester een grote feestzaal lenen,
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zodat we veel ruimte
hadden om veel mensen
te kunnen ontvangen.
We hebben een héél
gezegend weekend gehad. Natuurlijk zong ons
zusterkoor, gestoken in
een mooi nieuw uniform.
Verder was er veel zang
en lofprijs, alle kerken
gaven hun aandeel. Zo
werd God groot gemaakt
en onze harten verblijden
zich. Het Woord werd
gebracht door pastor
Ismaël zingt samen met Gospel-zangeres Nilma de Oliveira.
Reinaldo, onze gastspreker. Op de uitnodiging
om naar voren te komen voor gebed of wat voor probleem dan ook, kwamen steeds velen naar voren. God heeft machtig gezegend en vele harten
werden aangeraakt. We mogen weer terugzien op een fijn en gezegend
evenement.
Gebedsverhoringen.
Het is 2 jaar geleden dat we in onze rondzendbrieven hebben verteld over
de grote noodzaak van een nieuwe (of goede andere) auto. We vertelden
dat we bij EO Metterdaad een aanvraag zouden indienen voor een nieuwe
auto en vroegen daar uw gebed voor. Nu, we weten niet meer of we u hun
antwoordt, wat héél lang op zich liet wachten, hebben door gegeven. Maar
het was voor ons "NEE" omdat we de helft van het benodigde geld zelf
zouden moeten betalen en
dat hadden we niet.
Maar God heeft ons probleem op een andere manier opgelost en onze gebeden verhoort. De Heer
bracht ons in contact met
een dominees echtpaar die
in Arapoti (in Paraná, een
provincie hier in Brasil)
werkten. Hun contract van
4 jaar hier in Brasil was
beëindigd en zo gingen ze
De nieuwe auto
weer terug naar Nederland.
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Ze kregen in hun hart om aan ons hun auto te geven. Zoiets kan alleen
gebeuren bij echte kinderen van God. U begrijpt dat wij sprakeloos waren,
maar o zo dankbaar!!! Sinds 30 september jl. zijn wij in het bezit van hun
auto!!! We hebben hen en de Vader van alle dingen, héél erg bedankt!!!
God is goed en wonderbaar!!!
In de maand oktober hadden we hier visite uit Nederland, namelijk onze dochter
Eliana die al 12 jaar in Nederland woont en Alie, onze
schoonzus (weduwe van de
broer van Marlies). Vele,
vele jaren hebben we gebeden voor onze dochter, die
de weg van de Heer had
verlaten. Hoe groot was
onze blijdschap toen ze hier
kwam en vertelde dat ze
Marlies leest het geschreven getuigenis van Eliana
voor in de samenkomst.
mee zou gaan naar elke
dienst. Nog groter was onze
blijdschap toen ze in de kerk, ten aanzien van alle broeders en zusters opnieuw haar hart en leven aan Jezus gaf en bevrijd werd van alles wat haar
in de weg stond om Jezus te dienen!!! God is goed, Hij verhoort gebeden!!
Soms moeten we geduld hebben, we hebben ook volharding nodig en zeker ook geloof. Hij, onze Heer, hoort en verhoort gebeden, op Zijn tijd.
Crèche (Educatief Centrum Nieuwe Morgen).
In onze crèche dragen onze medewerkers altijd een uniform. Nu waren de
blouses oud en lelijk geworden, echt versleten. Toen is er contact gezocht
bij enkele bedrijven om hulp te vragen voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De naam van de firma komt dan achter op de blouses te staan. Die
hulp hebben we gekregen en op de foto kunt u zien hoe het resultaat is
geworden. ze zien er allemaal fris en vrolijk uit!! Wij willen u bij deze vragen, vergeet u niet te bidden voor alle medewerkers?! Het werken met
moeilijke en probleemkinderen is niet altijd gemakkelijk! Héél hartelijk dank
voor uw gebeden en gaven. Denk er aan dat u het doet om het werk van
God te helpen, dus u doet het voor Hem!! We vertrouwen er op dat we op u
mogen rekenen!
God zal u er voor zegenen!!!

Hartelijke groeten van Govert, Marlies en medewerkers.
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Onze medewerkers van de crèche (Educatief Centrum Nieuwe Morgen)
in hun nieuwe uniformen.

E-mail nieuwsbrief.
Wist u dat we ook maandelijks een e-mail nieuwsbrief verzenden? Wilt u
deze ook ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@zendingbrazilie.nl
Financieel steunen
Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan bijgaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

Ook namens het bestuur:
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Secretaris:
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Internet:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
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 F. 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 Gerias Brazilië
E-mail: siena@net-rosas.com.br
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.
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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