Nieuwsbrief 127
Eliana schrijft nu voortaan de nieuwsbrieven.

Verder gaan . . .

“Ik zal u niet verlaten”. 2 Koningen 2:2b
De vasthoudendheid van Elisa om tegen alle adviezen in tot het einde toe mee
te gaan met Elia is treffend. Elisa gaat mee zelfs tot de Jordaan, daar zal dan
wel het einde zijn. Maar ook dan is Elisa koppig en blijft dicht bij hem. Wat een
prachtig voorbeeld van volharding krijgen we hier aangereikt. Ja ik volg Hem,
waar Hij mij ook leidt.

Geliefde zendingsvrienden,
In de allereerste plaats willen we alle broeders en zusters die meewerken door
gebed en gaven heel hartelijk danken. En namens de familie Jonker wil ik u en
onze familieleden in Nederland ook van harte bedanken voor uw gebeden
tijdens de ziekte periode van mijn moeder Marlies en alle kaarten en telefoontjes die we mochten ontvangen van u en met uw medeleven na haar overlijden.
Het heeft ons heel goed gedaan, om te weten dat er zoveel mensen met ons
meeleven, ook al wonen we zo ver weg, aan de andere kant van de oceaan.
Want ook al hebben we ervoor gekozen, door en voor de Heer, zijn we hier
toch eenzaam wat betreft broeders en zusters in de Heer, vrienden en al onze
familieleden die in Nederland wonen. Die zijn dan niet dichtbij voor een omarming of een praatje enz. in deze moeilijke tijd.

Hoe is het gegaan?
Zoals het met de laatste nieuwsbrief al is doorgegeven door ons bestuur in
Nederland, is Marlies op 21 april overleden. Als gevolg van een muskietenbeetbesmetting die hier Dengue genoemd wordt. Omdat zij bloedverdunners
gebruikte, kreeg ze daardoor zeer ernstige bloedingen, waardoor ze erg zwak
werd en vatbaar voor infecties. Helaas was geen antibioticakuur sterk genoeg
om de infectie tegen te gaan, waardoor haar nieren op gegeven moment niet
meer werkten. Daardoor raakte ze in coma, en toen was daar helaas ook al
snel het einde. In de periode van 24 februari tot 21 april heeft Marlies in totaal
42 dagen in het ziekenhuis gelegen en is tussendoor nog 9 dagen thuis geweest. Maar ik wil u nog graag vertellen, dat ze een vechter was. Tot het laatste
goede moment dat ze had, wilde ze nog evangeliseren, dat vergeet ik nooit
meer! Ze vroeg om iets lekkers te kopen voor alle verpleegkundigen, ze wilde
aan elk persoon iets geven met een evangelisatie folder erbij en bedanken
voor alle goede zorgen voor haar. Ze was ontzettend blij dat ze weer naar huis
mocht, dat was op 11 april. De Heer heeft haar dit Cadeau nog op het laatst
gegeven, dat ze even thuis mocht zijn, want op 18 april werd ze weer opgenomen. Thuis kon ze nog lekker een paar keer een heerlijk gebakken ei op een
broodje eten, waar ze ontzettend van heeft genoten. Ze maakte plannen om
weer te gaan lopen, ze geloofde echt dat ze beter zou gaan worden. Maar
helaas voor ons, de Here Jezus wilde haar bij Zich hebben, waar ze geen pijn
en lijden meer hoefde te verduren. En dat is onze troost, dat ze bij haar lieve
Heer is, en het beter heeft dan hier. We kunnen de Heer niet altijd begrijpen,
maar we mogen Hem vertrouwen dat Hij het beste met ons voor heeft.
Haar begrafenis was op 22 april om 10 uur ’s morgens. Eerst hadden we een
prachtige dienst, verzorgd door pastor Anivaldo en daarna werd ze naar het
kerkhof gebracht, waar we haar Braziliaanse lievelingslied als laatste voor haar
gezongen hebben: “Uw koninkrijk kome”, dat is een gezongen gebed, het
‘Onze Vader’. In het ziekenhuis vroeg mama steeds aan mij om het lied aan te
zetten op mijn mobieltje. En ze zong steeds mee, en loofde de Heer met haar
hele hart, nu achteraf denk ik heeft ze het misschien toch aangevoeld? We
weten het niet.
De begrafenisdienst was de mooiste die ik ooit heb meegemaakt. Het was
zwaar, moeilijk, pijnlijk, maar zo’n mooie dienst, met vele mooie woorden en
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herinneringen, een paar mensen hebben een prachtig getuigenis over haar
gegeven, de liederen, de preek, alles. Ze heeft het verdiend zei dominee Anivaldo toen ik hem bedankte. De kerk was zo vol, dat er geen plek meer over
was, en dat de mensen buiten moesten blijven luisteren. Wij geloven dat praktisch van het hele stadje, er wel iemand van elke familie aanwezig was. Er waren ook mensen uit Barbacena en andere plaatsen en uit de kerk van Mercês.
Zelfs met Kerstfeest of het jubileum van het zangkoor de Levitas, hadden we
niet zoveel mensen gezien. En iedereen kwam ons een hand geven. We hebben de warmte van ons Braziliaanse stadje echt gevoeld, vooral mijn vader
moet ik zeggen, hij was zeer onder de indruk en geëmotioneerd.
Hier kunt u enkele reacties lezen die Govert heeft gekregen: (mijn vader, hij
wordt hier in Brazilië Pastor João genoemd):
- Pastor João, je hebt je vrouw verloren die tot een zegen is geweest voor vele
mensen in Santa Bárbara do Tugúrio.
- Pastor João, je vrouw was een moeder voor vele vrouwen in onze stad.
- Pastor João, Marlies is een zegen geweest voor vele broeders en zusters van
de gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio en Mercês.
- Pastor João, het zal moeilijk zijn om te wennen, te leven zonder vrouw, maar
God zal je er doorheen helpen.
- Er zal een dag komen Govert, in ons leven, dat God de dag dat je gaat sterven
bepaalt. Je geliefde is heen gegaan, maar God zal jouw Trooster zijn.
Moederdag
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Daarna een hele moeilijke dag. Wat was dat moeilijk zeg, je mama verliezen
en dan 2 weken later Moederdag vieren. Tja, dat hebben we dus niet gedaan.
Wel de gemeentes uiteraard, want er zijn nog veel meer andere moeders op
aarde, die blij zijn als ze zien hoe hun kinderen, die dag vieren. Voor mij nog
extra moeilijk omdat mama, het er zoveel over had, ze vroeg steeds, is het al
Moederdag? En toen keek ik samen met haar er zo naar uit, dat ik zelfs al een
cadeautje voor haar had gekocht. Toen mama nog in het ziekenhuis lag, hebben Eunice en Lourdes een speciale zondag voorbereid voor alle moeders van
de gemeente. De dramagroep heeft een toneelstukje voorbereid en ze hebben
nog een stukje gepresenteerd met gedichten, waarin ieder kind iets moois tegen zijn of haar moeder mocht zeggen. Op het laatst werden alle moeders
naar voren geroepen, er werd voor hen gebeden en ze kregen iets lekkers mee
naar huis.

Evangeliedag in Mercês
Elk jaar organiseren de Evangelische gemeentes in Mercês een Evangelie dag
en nodigen ze alle gemeentes van de omgeving uit om mee te doen.
Ze zetten een heel groot podium op in het centrum, nodigen een zanger en
een spreker uit, en elke gemeente mag dan ook iets presenteren. Wij zijn dit
jaar ook geweest maar hebben niets gedaan op het podium, alleen pastor
Antônio heeft een fijn kort en krachtig woord doorgegeven. Het was een hele
gezegende avond, en er waren heel veel mensen, gelovigen en ongelovigen.
Overdag is er een groep biddend door de hele stad gaan lopen, om te bidden
voor de stad en de openluchtdienst van ’s avonds, en mensen uit te nodigen.
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'Baby Shower' voor zr. Cleideméia
Op vrijdag 3 juni mochten we zuster Cleidiméia uit de gemeente in Santa
Bárbara verrassen en blij maken met een “baby shower”. Ze is de enige vrouw
die op dit moment in verwachting is. Ze werkt als lerares op het Kinderdagverblijf en is een hele zegen voor het werk.
Volgens de echo wordt het weer een meisje, een zusje voor Fernanda en Mariana. En ze heet al Maria Cláudia! Fernanda is haar oudste dochter, zij is 10
jaar en zit op de dramagroep van Eunice en Eliana.
Na het uitpakken van alle cadeautjes, hebben we gezellig met elkaar hapjes
en een taart gegeten met wat frisdrank. Ze vond het geweldig, en vond het
erg fijn liet ze weten, tussen haar emoties door.
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Heupoperatie Govert
Op dinsdag 21 juni is Govert (mijn vader) aan zijn heup geholpen. Al een paar
jaar had hij er pijn aan, en het werd steeds erger, totdat hij zelfs moeilijk kon
lopen. De diagnose: een versleten heup, en er zal geopereerd moeten worden.
Dat heeft hij besloten om nu te doen, zodat hij in het verlof van september november in Nederland beter zal lopen en zonder pijn.
Dinsdag morgen 21 juni is hij opgenomen, om 16:00 geopereerd en om 20:00
was hij al op de kamer met zijn nieuwe heup. Ismaël is deze keer mee naar het
ziekenhuis geweest om pa te helpen. De eerste dag was het moeilijkst en had
hij best veel pijn, maar de andere dagen werd het steeds beter. En vrijdag 24
juni mocht hij weer naar huis. Hij mag alles doen, maar voorzichtig natuurlijk
en moet met een loop rekje lopen. De hechtingen gaan er over 2 weken uit,
dan moet hij ook weer terug naar zijn dokter. Maar de Heer is goed, groot,
machtig en trouw, hij was helemaal niet bang, de Heer was duidelijk met hem,
en gaf hem moed en kracht om ook hier doorheen te gaan. Het gaat heel
goed met hem mag ik zeggen, ondanks dat hij een zware verkoudheid heeft
opgelopen, maar nu in huis zorg ik weer voor mijn vader, dus kan hij kalm aan
doen.
Ontvang een hartelijke groet vanuit Brazilië, mede van het hele team daar, van
Eliana Jonker
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Van het bestuur

Geachte lezers,
Na het toch wel plotselinge overlijden van onze zuster Marlies Jonker-Boon
op 21 april jl. is er de wens van Govert en Eliana om het bezoek aan Nederland
later dit jaar toch door te laten gaan.
Als bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus, willen we u daarom
de gelegenheid geven om hen uit te nodigen voor een presentatie over hun
werk in Brazilië.
Het verlof zal zijn van 24 september tot 17 november 2016. Govert, Eliana en
schoondochter Lourdes zullen komen. Eliana zal een bijdrage met een Power
Point presentatie over het werk kunnen verzorgen. Lourdes is hoofdverantwoordelijke van het Kinderdagverblijf. Zij zal door Eliana vertaald worden.
Verder hebben we het plan opgevat om een Ontmoetingsdag voor alle betrokkenen bij het werk van de familie Jonker te organiseren. Dat zou in Nijkerkerveen kunnen in de kerk van ds. Helder op zaterdag 8 oktober. U krijgt hierover nog nader bericht.
Graag ontvangen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk.
Dan krijgt u ook weer snel de bevestiging van ons.
Met broederlijke groet,
namens het bestuur,
L.F. Schotte, secretaris

email: l.schotte@filternet.nl
Stadhouderskade 25
3116 HB Schiedam
010-4748009
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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
Postadres van en contact met de familie Jonker:
Rua Camilo Silverio Mendes 272
CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio
Minas Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651476
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
ING Bank 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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