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 onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19
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"Hier is een jongen, die vijf gerstebroden en twee vissen heeft; maar wat
betekent dit voor zovelen?" Joh.6:9
Lezen Joh. 6 : 1-13
Er waren vijfduizend (5000) mannen (de vrouwen en kinderen niet meegeteld) en Jezus vroeg aan Filippus: "Waar zullen wij de broden kopen dat
deze kunnen eten?" Filippus antwoordde Hem: "Tweehonderd schellingen
brood is niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen." In het
hoofd van Filippus was deze berekening onmogelijk; een grote schare mensen te eten geven was onmogelijk voor Filippus, maar voor Jezus was dat
niet onmogelijk. Als wij, u en ik, moeilijkheden tegen komen in ons leven
dan vragen we ons af: "Hoe moet ik daar nu mee aan, hoe los ik dit op?"
Soms lijkt het gewoon onmogelijk. Maar als we dan in gebed Jezus zoeken
dan komen ideeën in ons hoofd. De Heer kan overvloedig geven wanneer
voor ons alles een vraagteken is. Jezus heeft gezegd in Marcus 10:27
"want alle dingen zijn mogelijk bij God". Als wij alleen maar onmogelijkheden zien, mogen we ons deze belofte herinneren. De boodschap die we
door dit verhaal leren is: "Het is niet belangrijk hoe onze situatie is, ofwel de
situatie van de mensen om ons heen, er is hoop voor de toekomst, want bij
God veranderen de onmogelijkheden in mogelijkheden!! In momenten van
onzekerheid, hoeven we ons niet over te geven aan wanhoop of vertwijfeling. We mogen leven in het vertrouwen dat God ons helpt en geeft wat we
nodig hebben. We mogen hoop hebben voor de toekomst. Laten we dicht
bij Hem leven en Hem aanroepen, loven en prijzen in vóór EN tegenspoed!!

Geliefde zendingsvrienden en medestrijders.
Brazilië heeft vakantie voor een paar dagen. Maar het is vakantie om zich
over te geven aan de lusten van het vlees. Het is carnaval, een blijdschap
waarvoor méér dan een jaar gewerkt wordt (voor feestkleding en de versierde feestwagens) en dat feest is dan in een paar dagen voorbij en soms
zijn er nog langdurige nare consequenties van dat feest. Jezus beloofd ons
een feest waar geen einde aan komt, nu al op deze aarde en straks dicht bij
Hem, aan Zijn zijde in de hemel!!
Deze nieuwsbrief komt deze keer wat later dan gewoonlijk bij u in de brievenbus, maar we hopen van harte dat u ons niet vergeten bent in uw gebeden. Ook wij bidden dagelijks voor u allen die het ons mogelijk maakt om
hier de werken van de Heer te doen.
Kerk en Evangelisatie.
In de Gemeente van Jezus Christus moet beweging zijn. Wij zijn met alle
broeders en zusters actief in gebed en vasten en mogen zien dat God gebeden verhoord. Tieners en ook ouderen worden gedoopt met de Heilige
Geest en de diensten zijn een feest van aanbidding en blijdschap in de
Heer. Gods Woord wordt bestudeerd en de mensen brengen hun vragen en
twijfels naar voren waarop we dan antwoord vinden in Vaders Boek.

Op een warme zondagmiddag zijn de broeders en zusters net aangekomen in Boa Vista, waar we een openluchtsamenkomst gaan houden.
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Evangelisatie doen we nogal ver weg in wijken waar we met gehuurde
Vokswagen busjes naar toe moeten. Eén plaats is zelfs meer dan een half
uur rijden. We vragen hier uw gebed voor want de tegenstander van God
en van onze zielen geeft zijn prooi niet zo gauw prijs. De mensen waar we
Gods Woord brengen, worden bepraat om toch maar geen gehoor te geven
aan wat die "crentes"(Christenen) zeggen. Toch zijn er mensen, die ondanks dat anderen proberen hen te weerhouden, graag naar de diensten
komen en zó zijn er dan ook steeds mensen op visite in de diensten. Het
kerkgebouwtje wordt te klein en we brengen ook dit in gebed bij de Heer
want de buren van ons kerkje willen beslist geen grond aan ons verkopen.
Helaas is er bij ons geen geld voor grond of nieuwbouw maar..... we dienen
een Heer waarvoor niets onmogelijk is.

Blijde ouders en kinderen tijdens het Kerstfeest.

Ons Kerstfeest, het is natuurlijk alweer een tijd achter de rug, maar we
hebben er u nog niets van verteld. Het regende pijpenstelen en we konden
deze keer geen liefdemaaltijd aanbieden door gebrek aan financiën. Desondanks kwamen er ongeveer 250 mensen, inclusief de kinderen. Het was
een fijn Kerstfeest, er was meer rust en aandacht voor Gods Woord en de
kinderen, die toch allemaal een cadeautje kregen waren heel blij. We mochten weer zingen en preken van Gods grote liefde, Hij zond zijn Zoon omdat
Hij ons liefhad en Jezus wilde komen naar deze wereld om de prijs voor
onze zonden te betalen.!!
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Tininha heeft de prijs van de radio-bijbel-quiz gewonnen.

Met het radioprogramma werden er extra prijzen uitgereikt vanwege de
speciale Kerstquiz. Drie mensen werden verblijd met o.a. een CD van de
meest gedraaide muziek tijdens het programma, een Bijbel en een mooie
blouse met Bijbelopschrift er op.
Gebeurtenissen.
In Nederland en omliggende landen is er dit jaar erg veel sneeuw gevallen.
Hier in Brasil is het nu
zomer. Het heeft tot nu
toe al heel erg veel geregend en het is erg warm.
In de grote steden waar
huizen ofwel krotjes worden gebouwd op steile
hellingen en bergen,
komen er door de regens
veel zandverschuivingen
voor en vele huisjes worden bedolven en mensen
en kinderen verliezen
hun leven. Ook waren er
veel
overstromingen.
De patio van de crèche in de regen.
Ook wij kregen daar last
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van. Op 4 januari was het heel erg warm en later begon het heel hard te
waaien en te stortregenen. In een mum van tijd werd onze straat een rivier
en het vieze modderwater kwam naar beneden en ons benedenhuis (van
Govert en Marlies) kwam 50 cm onder het vieze stinkende modderwater te
staan. In het benedenhuis hebben wij de garage, een werkplaats van
Govert en een logeerkamertje. Het was niet de eerste keer dat dat gebeurde maar zó hoog als het nu was het nog nooit geweest. Voor de zoveelste
keer hadden we een heleboel werk om alles weer modder- en watervrij te
krijgen. Gelukkig waren er veel buren die de handen uit de mouwen staken
en ons hielpen bij dat werk.
Ook op het landbouwproject was er schade. Er is daar een houten bruggetje en dat moet vernieuwd worden, ook de afrastering om het terrein had
veel geleden en moest vernieuwd worden.
Het is in de tijd van warmte ook een periode dat de slangen uit hun schuilplaats komen. Zo was er één van meer dan 1 meter lang die de garage in
wilde. Gelukkig kon Govert dat vermijden door hem de kop te vermorzelen.
Educatief Centrum Nieuwe Morgen (crèche).
Na het Kerstfeest gingen de kinderen van de crèche met vakantie en ook
de medewerkers waren aan een welverdiende rust toe. De medewerkers
begonnen weer te werken, terwijl de kinderen nog vakantie hadden, en wel
om alle gezinnen te bezoeken en nieuwe inschrijvingen voor het nieuwe
jaar te maken. Tevens kon er een traktaat bij de ouders gegeven worden en
weer iets van Gods liefde doorgegeven worden aan mensen die vaak in de
grootste problemen leven. De medewerkers zagen veel armoede, maar ook
heel veel narigheid door drankmisbruik en prostitutie. De kinderen worden
vaak aan hun lot over gelaten en krijgen geen aandacht, liefde en opvoeding. Vaak zijn de kinderen opstandig, brutaal, ongezeglijk, maar soms ook
erg in zichzelf gekeerd en stil. De achtergronden van de kinderen zijn vaak
erg triest. Deze kinderen komen op de crèche, waar de medewerkers proberen de kinderen iets te geven van wat ze zó hard nodig hebben, verzorging, liefde en aandacht en vooral dat ze de grote liefde van God voor hun
leven en toekomst mogen leren kennen. We willen daarom ook heel bijzonder uw gebed vragen voor de kinderen van de crèche en ook voor de medewerkers die veel wijsheid, aandacht, liefde en begrip voor de kinderen
nodig hebben.
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Tijdens de vakantie hebben we ook, doordat we een zendingsgift kregen
van een Gemeente, een plafond van PVC kunnen laten maken in de eetzaal van de crèche. Doordat de man die dat werk voor ons doet, ons heel
goede betalingsvoorwaarden geeft, konden we ook in de keuken een PVC
plafond laten maken. De mussen vonden het niet zo'n goed idee, maar wij
zijn er heel blij mee!!
Er zijn nu 120 kinderen in de crèche en de leeftijd is tot 12 jaar. Er zijn 3
groepen van kleintjes. Er zijn 6 baby's, een groep van 8 kinderen tot 3 jaar
en een groep van 11 kinderen tot 5 jaar. Het werken met die kleintjes is
helemaal apart, niet makkelijk maar wel erg leuk.

Een nieuw PVC plafond in de eetzaal van de crèche.
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Reis naar Nederland.
In de maanden april tot juni hopen Govert, onze zoon Ismaël en Pastor
Fernando in Nederland en België te zijn om in Gemeenten en gebedsgroepen het Woord te brengen en iets van het werk te laten zien. Wilt u ook dat
bezoek in uw gebeden voor de Heer brengen en wilt u ook bidden voor het
werk hier dat alles onder de zegen van de Heer zal doorgaan. Graag ook
uw gebed voor de echtgenotes en dochtertjes die achter blijven, voor hen is
het ook even moeilijk.
Héél héél hartelijk dank voor alles wat u doet voor Gods werk hier in het
binnenland van Brasil. Wij vertrouwen op uw gebeden en gaven en we zijn
er zeker van dat God u rijkelijk zal zegenen.
Hartelijke groeten van Govert, Marlies en medewerkers.
Email 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 onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester.

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
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
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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