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 onder-houden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheus 28:19
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"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij
ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader." Joh. 14:12
Er is een verhaaltje dat gaat over een jongeman die, kijkend naar het lijden in de
wereld, heel verbitterd reclameert en tegen God zegt: "Zelfs ik zou een nog betere
wereld kunnen maken dan deze!"
Het antwoord van God? " Juist, dat is nu precies wat jij te doen hebt!!"
De honger, ziekte, criminaliteit en lijden zijn enorme problemen in de wereld van
vandaag. Als we het onszelf permitteren dan zouden we er wanhopig van kunnen
worden.
Maar,..... de Heer Jezus Christus is geboren in een menselijk lichaam, Hij is vlees
geworden!
Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd
waren; want God was met Hem (Hand.10:38)
Jezus heeft zijn discipelen geleerd dat een persoon, die met God wandelt, naties kan
veranderen. Als personen die Hem volgen en in Zijn voetsporen wandelen, mogen
wij het verschil maken in deze wereld.
Als Christenen, hebben we de capaciteit en de verantwoordelijkheid te getuigen
van de waarheid die Christus heeft onderwezen. We mogen de vlammen van gerechtigheid en barmhartigheid aanwakkeren en ons werk, met God, zal de wereld
beter maken.
Door ons handelen, getuigen we van de liefde van God.
Gebed: Geliefde Vader, dat ons geloof binnen in ons, gevoed mag worden in alle
rust. Maar ook, dat het zó speciaal zal zijn dat het gericht wordt aan anderen als
zichtbaar sinaal van de werkelijkheid van Christus liefde voor ons. Amen.

Geliefde Zendingsvrienden,
Ja, wij als kinderen van de Heer der Heren hebben een grote verantwoording, u in
Nederland en wij in Brasil.
Dat we een lichtend licht mogen zijn en de blijdschap van de Heer mogen uitstralen. Wij blijven trouw op de plaats waar God ons gesteld heeft, verkondigen het
Evangelie en vertrouwen dat God de wasdom geeft. Wij mogen zaaien en de oogst
zal komen. dat heeft de Heer beloofd.
Terwijl u in Nederland prachtige zomerse dagen geniet, hebben wij hier winter.
Doordat er in de huizen geen verwarming is, is het voor ons af en toe behoorlijk
koud.
Gemeente en Evangelisatie
In de diensten van onze kerk is veel blijdschap en lofprijzing. Fernando brengt het
Woord erg fijn en ook de Bijbelstudies zijn fijn. Ook Ismaël brengt Het Woord
regelmatig. Fernando is nu verantwoordelijk voor het kerkelijk gebeuren. Geregeld
zijn er in de diensten mensen die op visite komen. Wat zou het fijn zijn als die
mensen zouden besluiten zich bij ons te voegen en samen met ons de Levende Heer
te gaan dienen.
Reeds lange tijd gaf Fernando ‘s morgens vroeg
een Boodschap door via
de luidsprekers bovenop
de kerk. Laatst moest hij
er mee stoppen vanwege
pijn in z'n keel. In de
naaste omgeving kunnen
de mensen Het Woord zo
dagelijks horen, want de
radio is nog steeds niet
weer in gebruik genomen.
Voorganger Fernando met zijn echtgenote Daniëlle
Wat verblijdend is dat we
en dochtertje Amanda.
kunnen merken dat er
mensen luisteren, want er zijn mensen die aan Fernando hebben gevraagd wanneer
hij weer door de luidsprekers gaat spreken.
De familiegroepen die op 2 plaatsen gehouden werden, bij Beth thuis en bij Br.
Geraldo thuis, zijn nu gereduceerd tot alleen bij Br. Geraldo thuis.
Dit omdat Beth zich genoodzaakt zag te gaan verhuizen. Ze is nu met haar 4 kinderen bij Fernando in gaan wonen.
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Semi-Internaat
In de eerste plaats willen we iets vertellen van een jongetje die João Scaro heet. Hij
is 10 jaar oud en sinds enige tijd komt hij nu naar de crèche.
Op zekere dag was Fernando samen met de grootste jongens in de groentetuin aan
het werk en toen vertelde hij dat sinds hij op de crèche komt en de Bijbelverhalen
hoort zijn leven veranderd is. Voor die tijd had hij vaak een slecht humeur en gaf
een grote mond aan z'n ouders en z'n broer. Maar nu is hij veel kalmer en veel
vriendelijker tegen z'n ouders z'n familie en vriendjes. Dagen later toen iemand
sprak met de ouders van João, vertelden en bevestigden die, dat ze echt een verandering in hun zoontje hadden opgemerkt.
Wat maakt ons dat blij, om te zien dat God veranderingen geeft in het leven van de
kinderen.
De groentetuin staat er prachtig bij.
De kinderen leren er van en af en toe
nemen ze groenten mee naar huis.
Ook voor de crèche zelf is het heel
fijn om zo af en toe verse groenten
uit de tuin te kunnen gebruiken bij
het bereiden van de maaltijden.
Enige dagen gelden kwamen 2 jonge
meisjes die stage moesten doen
voor hun studie "voedingsleer".

Twee studenten voedingsleer
geven instructies aan de moeders
van de kinderen van de crèche.

De groentetuin waarin de kinderen meehelpen met schoffelen en water geven.

Wij vonden het een goed idee dat ze enkele
tips wilden doorgeven op de crèche, aan de
kooksters, maar ook voor de moeders van de
kinderen. We hebben op een middag de
moeders uitgenodigd om naar de crèche te
komen. Er was een aardig aantal dat gehoor
gaf aan de uitnodiging. Fernando heeft gesproken en Lourdes, óók over het functioneren van de crèche en over de plannen. De
stagiaires gaven uitleg over gezonde voeding en hygiëne. Echt belangrijk voor iedereen!!
De scholen hebben nu nog vakantie en nu
komen de kinderen die het verste weg wonen (bijv. 1 uur lopen) niet naar de crèche.
Vandaar dat de crèche nú, tijdens de vakantie, maar met de helft van het gewone aantal
kinderen werkt.

-3-

Het is fijn om
met de kinderen
te kunnen werken, maar ook
een grote verantwoording.
Enkele
dagen
geleden is er een
meisje, ze heet
Elidiane, boven
van de glijbaan
De nieuwe babybedjes in de baby- en peuteropvang.
af naar beneden
gevallen.
Haar tanden hebben haar tong bijna doormidden gesneden. Ze heeft ongeveer 18
hechtingen gehad, bovenop de tong en er onder. Ze kan nu alleen soep of pap nuttigen. We danken de Heer dat het toch nog goed is afgelopen en dat de ouders het
ook op een goede manier hebben opgenomen.
Indien u, van uw kinderen of kleinkinderen, nog gebruikt en goed SPEELGOED
hebt, wat er zomaar ligt, dan zou u er ons een groot plezier mee doen door het aan
ons op te sturen.
Dan wel graag aan ons huisadres, dus van Govert en Marlies, zie achterop de rondzendbrief.

De badjes waar de baby’s in gewassen worden.
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Landbouw-veeteeltproject.
Aan alle kanten hebben mensen vakantie. Zoals u weet werken er twee mannen op
het project. Onze zoon Ismaël en José.
De maand juli heeft José vakantie. Dat betekent dat Ismaël de hele maand moet
werken, zonder één dag rust, dus ook op zaterdag en zondag. De koeien willen
dagelijks eten en geven ook dagelijks melk. De melkopbrengst is goed. Er gaat
melk naar de fabriek, maar er is ook veel klandizie van gewone mensen. Ook de
crèche gebruikt dagelijks melk voor de kinderen. Ook worden er regelmatig een
stiertje en/of een varken geslacht om zo ook in de vleesbehoefte te voorzien.

We zijn erg blij met de groentetuin en ook in de crèche wordt er al le kker van
gegeten!

Persoonlijk
Na vier en een halve maand zonder de Mitsubishi te zijn geweest hebben we hem
nu weer in ons bezit!! Heerlijk om een goede en ruime auto te hebben om er de
werkzaamheden mee te kunnen doen. We zijn blij dat we hem nu weer in gebruik
hebben kunnen nemen.
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Onze dochter Magna, die ook op de crèche werkt, is na een afwezigheid van 5
maanden, in verband met de geboorte van haar zoon Alexandre en de operatie van
haar man Vicente, nu weer teruggekeerd op haar werk. Haar man onderging een
risico-operatie, n.l. een hernia in de ruggenwervel. Zijn gezondheid is nog niet
goed. Zijn ene been is korter dan de andere wat pijn met zich meebrengt. Tevens
heeft hij nog een hernia bovenaan in de rug, waarschijnlijk komt de pijn in de arm
daarvandaan. Maar daar laat hij zich voorlopig nog niet aan opereren. Wel is er
voor de maand september nog een operatie gepland aan een hernia in z'n lies.
Wilt u met ons de Heer DANKEN voor:
• de gelegenheden om Zijn Woord door te geven,
• de verandering in de levens van mensen en kinderen,
• de Mitsubishi, die weer in ons bezit is,
• de opbrengst van de groentetuin.
Wilt u met ons de zegen van de Heer BIDDEN voor:
• de financiële ondersteuning voor het gehele werk,
• de spoedige genezing van Elidiane,
• een geheel herstel van Vicente (de man van Magna)
• de gezondheid van Lourdes en een voorspoedige bevalling, (in oktober)
van haar 2e kindje,
• de mensen en kinderen die Gods Woord horen, dat het ingang mag vinden
in de harten en zij Jezus zullen aannemen als Redder en Verlosser,
• de 85 kinderen van de crèche, o.a. voor bescherming,
• wijsheid voor de leiding van kerk en crèche.
Wij willen ALLEN die deel hebben aan dit zendingswerk héél hartelijk danken
voor hun medeleven en trouw.
Voor de gebeden en gaven (kleding en financieel). Wij bidden dagelijks dat de
Here God uw levens zal zegenen
en dat het u aan niets zal ontbreken.
Heel hartelijk gegroet door Govert en Marlies Jonker en medewerkers.

Van het bestuur.
Meer informatie over het wel en wee van de familie Jonker en hun werk en medewerkers kunt u nu ook bekijken op internet: www.zendingbrazilie.nl
Uw reaktie horen we graag!
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Dokter Aloisio stelt vragen aan een meisje van de crèche over haar gezondheid,
in de gezondheidsdienst van de crèche.

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)
het kinderadoptieplan

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 (Lid Evang. Zendings Alliantie)
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
Internet:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. P.J. Bonhof - Foxhol
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
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Door uw giften op een 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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