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,
We leven in een tijd vol dreiging en als gebed ooit belangrijk was,
dan is het wel NU!
“Het einde aller dingen is nabijgekomen.
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.” 1 Petrus 4:7
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij den Here is
als duizend jaar en duizend jaar als één dag.” 2 Petrus 3:8
Nu is er drukte en bezorgdheid voor het wereldkampioenschap voetbal dat in
Brazilië gaat plaatsvinden. Als kerk hebben we nu 2 bouwprojecten, want ook
in Mercês wordt er gebouwd aan een nieuwe kerk. Binnenkort, aanstaande 10
juni moeten we uit ons voormalige gebouw daar! De kerk hier in Santa Bárbara
zal waarschijnlijk eind juli in gebruik genomen worden. Lees meer nieuws van
ons uit het afgelopen seizoen, aangevuld met wat binnenkort op ons af komt.
Heel hartelijke groeten en Gods zegen!
Govert, Marlies en medewerkers.

Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Op 23 November mochten we in de gemeente Santa Bárbara een groep jongeren ontvangen die een jeugddienst gingen houden. Het zijn jonge mensen
uit Bárbacena, die via de raad van Voorgangers zijn gekomen. Het regende
verschrikkelijk hard maar alles kon gewoon doorgaan hoewel er hier en daar
in de kerk even van plaats gewisseld moest worden in verband met het lekke
dak. Het was een zegenrijk gebeuren en we zijn van plan om hen weer eens
uit te nodigen en dan gaan we heel veel uitnodigingen verspreiden, zodat alle
jongeren in ons stadje kunnen horen dat Jezus een realiteit is, en gekomen
om redding te geven.
Diploma-uitreiking
Verder waren er in december voor veel jongeren examens. Ook zijn er velen die een diploma hebben
ontvangen. Onze oudste kleindochter Eunice,
de dochter van Ismaël en Lourdes heeft, samen met nog 2 jongeren van de Assembleia
de Deus gemeente, de Heer hiervoor gedankt
in een feestelijke dienst. Daarna nog de diploma uitreiking in het gemeentehuis. Het was
een heel gezegend geheel. Er was veel blijheid
en dankbaarheid bij het bereiken van deze mijlpaal. Hier in Brasil zijn dat altijd bijzondere evenementen, waar veel werk van wordt gemaakt.
Terug zien op een gezegend samenzijn
Daarna hadden we ons Kerstfeest samen met de gemeente plus de kinderen
en ouders van het opvangcentrum. Dat feest was op 23 december. Er waren
weer heel veel volwassenen en kinderen. Eerst was er zang van de Levieten en
prediking door Govert en daarna was er een cantate. Een groep van ongeveer
20 leden van de Presbyteriaanse kerk uit Bárbacena bracht een heel mooie
cantate ten gehore. Dat was iets nieuws voor de mensen hier. Daarna weer de
traditionele maaltijd en cadeautjes voor de kinderen. We mogen weer terug
zien op een heel fijn en gezegend samenzijn! We bidden dat de Heer, door de
Heilige Geest, werkt in de harten van de mensen. En dat daardoor die harten
meer en meer opengaan voor het Woord van God, zodat de mensen het eeuwige leven mogen ontvangen.
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Wensen en verlangens
Dan was er de jaarwisseling op 31 December, die we ook samen met de gemeente hebben gevierd. Er waren veel getuigenissen van gemeenteleden, die
vertelden wat God in het jaar 2013 in hun levens heeft gedaan. Deze werden
afgewisseld met zang. In de laatste diensten, ook tijdens het kerstfeest, mochten mensen hun wensen en verlangens die ze aan God wilden voorleggen op
een briefje schrijven. Die werden in een dichte doos gedaan zodat niemand
kon zien wat de ander van God vraagt. Tijdens de jaarwisseling werd die doos
in het midden van de samengekomen gelovigen gelegd. Daarna hebben we
met elkaar een bede tot God gedaan om de verzoeken te verhoren en Zijn
zegen te geven. Daarna werd de doos helemaal verbrand. Alleen God weet
wie en wat er aan Hem werd gevraagd. Toen hebben we heerlijk gegeten van
alle lekkers wat door een ieder was gemaakt of gekocht, met frisdrank of koffie. We wensten elkaar alle goeds en de zegen van de Heer voor het nieuwe
jaar toe. Zo begonnen we het nieuwe jaar 2014.
Medewerkers
Van links naar rechts, Expedito
die nu studeert in Barbacena, Juliano uit Mercês die het radio
programma doet samen met Lucas (ook uit Mercês).
Expedito woont met zijn vrouw
en een zoontje van 3 jaar onder
het gebouw van het Opvangcentrum. Expedito is een man die
bereid is om wát dan ook te
doen als je het hem vraagt. Hij
brengt ook vaak Gods Woord.
We zagen nu dat het goed zou
zijn als hij ook theologie ging
studeren. Hijzelf wil dat ook erg
graag en het komt natuurlijk ook
ten goede bij het brengen van
Gods Woord. Sinds enkele weken is hij nu begonnen met een studie van anderhalf jaar. Dat betekent één
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avond in de week naar Barbacena en verder veel thuis studeren. Hij vindt het
erg fijn!
Wij hebben in vorige brieven geschreven over enkele medewerkers van de
kerk, namelijk Expedito en Valdemir. Valdemir was ingezegend als oudste in
de gemeente. Hij had in Bárbacena een studie theologie gedaan van 2 jaar en
gaf in de gemeente vaak het Woord van de Heer door. Op een zeker moment
is hij in Barbacena gaan werken als hulpmetselaar. Daardoor kon hij door de
week zijn verantwoordelijkheden in de gemeente niet meer uitvoeren. Wel
bleven zijn vrouw (die in het kinderopvangcentrum werkt) en hun dochtertje
hier wonen. Hij zou elk weekend hier in de kerk komen. Dat is ongeveer een
jaar lang zo gegaan. In een gemeente in Barbacena waar hij door de week naar
toe gaat, werd tot enkele malen een profetie uitgesproken. Door deze profetieën sprak God tot zijn hart dat hij door moest gaan met prediken! Nu heeft
hij gevraagd om weer éénmaal per maand Gods Woord door te mogen geven
in de zondagavonddienst! Wij zijn daarmee akkoord gegaan!
Zomervakantie
In de periode in en rond de maand januari zijn er nogal eens wat mensen weg
geweest. Ook wij Govert, Marlies, Eliana en 2 kleindochters zijn een klein
weekje op vakantie geweest bij zendingsvrienden in São José do Rio Pardo.
In de maand Februari ging alles weer gewoon worden. Alle zondagscholen,
het instuderen van liederen door de zustergroepjes enz. alles ging weer beginnen. We gaan weer actief worden met openluchtdiensten en huissamenkomsten.
Het kinderopvangcentrum
Op 3 februari ging het kinderopvangcentrum weer draaien. De medewerksters
hebben flink schoongemaakt. Er is een dak gemaakt op een gedeelte waar het
nogal lekte. Er moesten nieuwe lampen opgehangen worden, op enkele gedeelten moest er opnieuw geverfd worden. Maar nu is alles weer klaar.
Lourdes had bij de jaarwisseling ook een briefje in de doos gedaan met een
verzoek aan God of zij weer aangesteld zou mogen worden in het kinderopvangcentrum. Verder of de burgemeester weer dezelfde onderwijzeressen/medewerksters zou sturen waar Lourdes het afgelopen jaar mee heeft samen gewerkt. De Heer heeft deze verzoeken verhoord! Alles zal blijven zoals
in het vorige jaar! Dank u Heer! We hopen nog meer te horen over gebedsverhoringen van andere mensen!
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Lourdes heeft de vorige maand een aanval van flinke pijn in haar rug gehad.
Er zijn foto´s gemaakt en ze heeft een soort ontwrichting in haar rug en ook
artrose. Ze heeft wat medicijnen gebruikt tegen de ontsteking en nu kan ze
zeggen dat alles weer oké is. Hoewel het toch wel beter is geen gewicht te
dragen enz. Lourdes vraagt gebed, opdat deze problemen niet terug zullen
komen.
Er zijn wat speciale gevallen in het opvangcentrum die extra aandacht en gebed vragen:
1* De vader van 2 kinderen, Gustavo van 5 jaar en Camilla van 4 jaar, zit in de
gevangenis. Men weet niet voor hoelang. Hij had een strafblad bij de politie
voor heling van gestolen dingen. Ook mishandelde hij zijn vrouw, zij heet Karina.
2* Er is een jonge vrouw (Fatima) in Santa Bárbara do Tugúrio komen wonen,
die lange tijd in een ander stadje heeft samen gewoond met een man die HIV
(AIDS) heeft. Dit is overgegaan naar Fatima. Zij heeft in die jaren 5 kinderen
gekregen die nu allen onder controle zijn, omdat ze waarschijnlijk ook HIV
hebben. Voor die tijd had ze al 2 kinderen, dus nu in totaal 7. De jongste 5
kinderen mogen in het Opvangcentrum komen. Dit vraagt veel extra zorg en
voorzichtigheid!! De voogdijraad in Santa Bárbara do Tugúrio. heeft toegestaan dat ze mogen komen in het Opvangcentrum. Ze zijn over een paar weken te verwachten. Als Fatima medicijnen gebruikt is ze erg ziek, als ze niets
gebruikt voelt ze zich aanmerkelijk beter. Fatima is broodmager en zo te zien
zal ze misschien niet lang meer leven.
3* Ook zouden wij graag gebed willen vragen voor Alexandre. Hij is nu 11 jaar.
Hij is het zoontje van Magna onze geadopteerde dochter. Hij is werkelijk héél
agressief en ongehoorzaam. Ook erg brutaal, hij heeft geen respect voor zijn
moeder en stiefvader. Hij maakt zijn schoolwerk niet en zegt dat hij geen
schoolwerk heeft, maar hij liegt dan gewoon. Magna weet eigenlijk niet wat ze
met hem moet beginnen.
Kerkbouw in Santa Bárbara do Tugúrio
De nieuwe kerk die hier naast ons eigen huis wordt gebouwd schiet al heel
aardig op! Aan de binnenkant is de metselaar nu bezig met het leggen van de
tegels op de vloer. Daarna komt er een houten bescherming aan de zijkanten
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tegen de muren, tot op raamhoogte. Dan moet vóór in de kerk het podium
nog klaar gemaakt worden.
Zodra de binnenkant klaar is,
gaan we een speciale feestelijke dankdienst houden en de
kerk dan al in gebruik nemen.
De buitenkant van het gebouw
kan afgewerkt worden als er
voldoende financiën voor zijn.

Foto van de buitenkant van de kerk in Santa Bárbara do Tugúrio
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Gemeente in Mercês
Het nieuws uit de gemeente Mercês is, dat we op 17 november een zuster
mochten dopen. Een grote zegen! Het was in een klein zwembadje, maar het
ging heel goed. Bijzonder is dat die zuster in verwachting is maar dat gaf geen
probleem. Daarna hebben we met elkaar, een aantal mensen uit Santa Bárbara
en uit Mercês, plus de pas gedoopte zuster, het avondmaal mogen vieren. Het
was een feest! Bij al de vieringen hier in Santa Bárbara do Tugúrio rond de
Kerst was het de bedoeling dat de gemeente uit Mercês ook aanwezig zou
zijn. Tot ons verdriet waren er niet veel mensen gekomen omdat er moeilijkheden waren met het vervoer hierheen en terug. Mercês ligt ongeveer 30 km
hiervandaan. De diensten zijn daar wel gewoon doorgegaan.
Speciaal jeugdweekend
De voorganger van een kerk in Mercês kwam hier vragen of hij het gebouw
van het kinderopvangcentrum mocht gebruiken, want hij wilde graag een
weekend houden voor jeugd tijdens die dagen van carnaval. We hebben
daarin toegestemd en er is een groep van zo´n 50 jonge mensen gekomen
van zaterdagmiddag 1 februari tot woensdagmorgen 5 februari.
Lourdes heeft samen met een medewerkster van het opvangcentrum gekookt
voor de groep. Ze hebben allemaal geweldig genoten en zochten vooral de
doop met de Heilige Geest. De Heer heeft geweldig gezegend!! Er waren dan
twee diensten per dag, één ‘s morgens en één ‘s avonds. ‘s Middags was er
dan ontspanning, zoals voetbal, tafeltennis enzovoort.
Kerkbouw in Mercês
In Mercês is het betonnen dak gestort. Nu moeten er nog ramen en
deuren geplaatst worden en moet de
cementen vloer gelegd worden. Als er
dan nog eens de mogelijkheid is, worden er tegels in gelegd. Het huurcontract van het gebouwtje waar nu de
kerkdiensten worden gehouden is
verlengd tot uiterlijk 10 juni.
Bid en werk met ons mee in de zending van de Heer. Dank u voor alle bouwgiften! Hartelijke groeten en Gods zegen, Govert en 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. P.J. Bonhof – Drachten
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Evangelist C.J. 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 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 NL89 INGB 0000 4305 53
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.
Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus
p/a Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen
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