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,
“De Here uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen” - Matteüs 4:10b
De tijd gaat heel snel en zo mochten we dan ook weer op 29 en 30 november
de 9de verjaardag vieren van het vrouwen zangkoor “de Levieten”. Het thema
van ons feest was “De Here uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen”
Er werden weer veel uitnodigingen verspreid en de kerk was heerlijk vol. Zoals
altijd werden de diensten in die twee dagen gevuld met dank en lofprijzing
aan de Heer!
Pastor Antônio, onze voorganger uit Mercês bracht zaterdagavond het Woord
en op zondagmorgen werd het Woord gebracht door een jonge broeder uit
het zangkoor van een kerk uit Barbacena.
We waren allen zeer verblijd en aangeraakt door de Heilige Geest, een grote
zegen. Onze zustergemeente uit Mercês kwam met een bus vol gemeenteleden en ook het jongerenkoor uit Barbacena was er met een volle bus.

Van het bestuur
Als bestuur willen we u graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen
van de stichting en het aanstaande verlof van de familie Jonker.
Govert, Marlies en Eliana komen 22 april op Schiphol aan en blijven tot 30 juni.
Als u, of uw kerkelijke gemeente hen wilt ontmoeten kunt u Leen Schotte mailen via het info emailadres of rechtstreeks naar: l.schotte@filternet.nl . U kunt
data en tijden voorstellen die vervolgens worden samengevoegd tot een programma voor de familie. Van harte bent u uitgenodigd voor een ontmoeting!
De familie Jonker zal weer logeren in het huisje op het erf van de familie Hendriksen, 3e Schansweg 14, 7739 PP Balkbrug (Vinkenbuurt, gemeente Ommen).
In januari hebben we voor de kerkenbouw een grote gift van € 5000,- ontvangen, waar we heel dankbaar voor zijn. Voor de afbouw van beide kerken is nu
nog een bedrag van bijna € 5000,- nodig.
Het jaarverslag over 2014 komt binnenkort op de website van de Stichting te
staan. Maandelijks komt er tussen 3000 en 4000 euro aan giften van u allen
binnen. Hier zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Dit maakt dat het werk al
jarenlang door kan gaan. Het grootste deel van dit geld is bestemd voor het
kinderdagverblijf. Govert en Marlies leven van hun AOW.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Na de samenkomst op zondagmorgen 30 november was er een warme
maaltijd in het Kinderdagverblijf. Daarna
kon iedereen weer, vol van alles wat de
Heer gegeven had, met blijdschap naar
huis vertrekken.
We hebben allemaal geweldig genoten
van de verjaardag van “de Levieten” en
werden gezegend door alle lofprijzing
en de aanwezigheid van de Heer!
Het Kerstfeest van 2014 is weer een grote zegen geweest. Na afloop waren er
veel mensen die bedankten voor het feest omdat ze het erg mooi vonden.
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Inclusief de kinderen waren er ongeveer 250 mensen. Govert bracht het
Woord. We hadden ook weer een zangkoor van de Presbyteriaanse kerk uit
Barbacena gevraagd om de cantate die ze in hun kerk ten gehore gaven, ook
bij ons kerstfeest op te voeren. Dat hebben ze dus gedaan! Het was erg fijn.
De kerstdienst was in onze nieuwe
kerk en daarna kon iedereen voor
een heerlijke maaltijd naar het
kinderdagverblijf gaan.
Na de maaltijd kregen de kinderen
weer hun lang verwachte cadeautje
en een zakje snoep. We danken de
Heer voor de mensen die dit feest
weer mogelijk hebben gemaakt.
Als het vrouwenzangkoor “de
Levieten” bij elkaar komt om te
oefenen, dan komt ook een
groepje
tienermeisjes,
onder
leiding van Eunice, de 15- jarige
dochter van Ismaël en Lourdes, bij
elkaar om te oefenen. Hun groepje
heet “Aanbidding zonder grenzen”.
Op zondagavond zingen ze een
lied of ze doen een dansje, of laten
een klein toneelstukje zien. We zijn erg blij met de creativiteit en inzet van
Eunice! Er komen op zondagavond vaak mensen uit ons stadje in de diensten
op bezoek. We bidden de Heer dat die mensen het Woord zullen begrijpen,
de dienst fijn zullen vinden en dan ook terugkomen, zodat ze hun leven aan
Jezus geven en behouden worden.
Gemeente in Mercês
Er wordt weer druk gewerkt aan de afbouw van het kerkje. De metselaar, zijn
naam is Donizete, bouwt gestadig verder ondanks de vreselijke warmte. Tot
onze grote tevredenheid helpt Expedito, die oudste van de gemeente in Santa

-3-

Bárbara do Tugúrio is, hem mee als hulp. Natuurlijk is dat niet het vak van
Expedito maar hij is een man die bereid is om waar dan ook ingezet te worden
voor het werk van de Heer. Echt ook een reden om dankbaar voor te zijn. Het
is al heel goed te zien dat ook in Mercês het kerkje erg mooi wordt. Momenteel is het meestal 38 graden binnen. Toch komen er veel mensen in de diensten.
De regens zijn weer begonnen en gelukkig lekt het niet meer in het kerkje. De
gemeente op zichzelf gaat erg goed. Pastor Antônio is erg enthousiast en
zorgt goed voor de schapen van zijn kudde. Er wordt 2 maal in de week een
gebedssamenkomst gehouden en de Heer zegent. Ook de mensen die uit het
spiritisme tot de Heer zijn gekomen gaan trouw door! Er is nu ook een jeugdgroep in het leven geroepen waar om te beginnen al 9 jonge mensen op af
kwamen.
Deze jeugdgroep had op de laatste zaterdagavond van Februari een jeugddienst georganiseerd, waarbij ouderen ook welkom waren. Zo werd ook de
gemeente van Santa Bárbara uitgenodigd en wij gingen met enkele auto’s vol daar naar toe. De
jeugd van Mercês zong enkele liederen en een meisje gaf een
Woord door uit de Bijbel. Het
groepje van Eunice deed het toneelstukje. Er was gevraagd door
Pastor Antonio van Mercês of Eunice ook de prediking wilde doen
en dat had ze aangenomen. Ze
was erg zenuwachtig maar gaf toch een goed Woord door.
Boerderij project
Nog altijd leidt Ismaël het boerderij project, nu met 8 koeien en 5 varkens. Van
de melk kunnen de kinderen in het Kinderdagverblijf dagelijks genieten en af
en toe eten ze ook vlees van de varkens. Nu heeft één van de Jersey koeien
twee weken geleden gekalfd. Niets bijzonders natuurlijk. Maar toch is het heel
bijzonder deze keer, en wel omdat ze een tweeling heeft gekregen, twee kleine
koe-kalfjes. Het gaat heel goed met moeder en de tweeling.
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Kinderdagverblijf
Veel Evangelische kerken organiseren tijdens die carnavalsdagen een lang
weekend vooral voor de jongeren. Zij zijn dan bij elkaar en er is Bijbelstudie,
prediking, zang en ontspanning. Zij worden dan echt opgebouwd in hun
geestelijke leven door de omgang met elkaar en door het Woord. Zo is ook
dit jaar weer het gebouw van ons Kinderdagverblijf uitgeleend aan kerken uit
Mercês en Rio Pomba. Dat zijn stadjes zo ongeveer 50 km hier vandaan. De
zondagavond en ook dinsdagavond, hun afscheidsavond, is de hele groep
jonge mensen bij ons in de kerk geweest. Het was heel fijn om zo met veel
mensen de Heer te loven en te prijzen. Ook was er een heel fijne prediking op
beide avonden.
Eén onderwijzeres die ook meehelpt
in de zangdiensten van onze kerk,
had vorig jaar ook een contract
gekregen om in het kinderdagverblijf
te werken. Ze heet Cleidemeia. Het is
belangrijk dat er weer onderwijzeressen komen die geduld, liefde,
begrip en wijsheid hebben om met
de kinderen om te gaan.
Nu is het kinderdagverblijf weer helemaal op volle gang, de scholen zijn
ook weer begonnen. Dat lag allemaal
stil vanwege carnaval. Er zijn weer
nieuwe kinderen gekomen. Maar er
zijn geen nieuwe leidsters gekomen.
Iets waar we de Heer echt voor hebben gebeden. Lourdes heeft wel dezelfde onderwijzeressen weer terug!
Ook Cleidemeia is weer terug, waar zij en Lourdes erg blij mee zijn. Ze kennen
elkaar en dus kan het zo weer fijn functioneren.
We willen ook graag gebed vragen voor de kinderen van Magna onze geadopteerde dochter. Hun namen zijn Alexandre, bijna 12 jaar en Emely 9 jaar.
Ze hebben al heel wat meegemaakt in hun jonge leventjes en zijn erg onhandelbaar, ongehoorzaam en rebels.
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Zo is het eigenlijk met alle kinderen van het kinderdagverblijf.
Eliana
Op 6 december was het een grote dag voor Eliana en nog voor ongeveer 200
andere jonge mensen, die hun diploma mochten ontvangen na 2 jaar van studie. Het was een studie theologie en was best heel zwaar. Er was grote blijdschap en dank aan God voor de mogelijkheid die er was om deze studie te
doen en ook voor allen die ook deze studie mogelijk hebben gemaakt voor
de studenten.
Eliana is op 5 januari begonnen met een studie van 2 maanden in de stad
Vitória in de provincie Espirito Santo, ten noorden van Rio de Janeiro. Ze vindt
de studie bijzonder goed, maar erg intensief, want de lessen zijn ‘s morgens,
´s middags en ´s avonds. Er zijn erg veel studenten in een gebouw dat eigenlijk
te klein is. Maar het is nu nog één maand en dat is om vol te houden.
Het is een cursus die mensen opleidt om onderwijs te geven en te helpen op
het gebied van seksualiteit, kindermishandeling, kinderprostitutie, identiteitsproblemen, homoseksualiteit, travestie, pornografie enz. We bidden dat Eliana
haar weg hierin mag vinden en door God gebruikt zal worden tot eer van Zijn
naam.
Eliana schrijft:
“Beste broeders en zusters, gaat alles goed met jullie? Eindelijk het beloofde
nieuws van mij. Ik ben sinds 11 februari weer thuis bij mijn ouders, eigenlijk
vroeger dan gepland. Ik heb de eerste cursus afgerond, erg pittig maar het
was heel leerzaam en heel fijn. Het was in Vitória erg warm, daar had ik best
last van. Het tweede deel van de cursus kan ik ook in november doen, of volgend jaar. Ik heb ervoor gekozen het later weer op te pakken, omdat ik tijdens
de cursus, een verzoek kreeg van een ex-leraar van de Bijbelschool. Hij vroeg
me om een boekje (60 pagina’s) te vertalen in het Nederlands, vóór eind maart.
En mijn ouders vroegen of ik een Power point presentatie van het werk wilde
maken om straks in Nederland te laten zien. Dus moest ik er snel mee beginnen. Ik vind het ook heel fijn om het te doen, want ik leer er veel van, en het
is sowieso fijn om dienstbaar te zijn.
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Bijgaand een foto van een protestactie met onze cursusgroep, tegen alle
lelijke dingen die gebeuren. Op straat
waren er mensen die echt lieten merken dat ze het er mee eens waren en
ons protest waardeerden. Ik sta daar
met een bord waarop staat als je het
(mishandeling) niet aangeeft dan
houdt hij nooit op!
Willen jullie voor mij bidden, opdat ik in de wil van de Heer blijf en Zijn stem
te allen tijde goed kan blijven verstaan, ook dat de Heer mij een echtgenoot
gaat geven, want ik ben n.l. al 40 jaar.
Ik wens jullie allemaal Gods rijke en onmisbare zegen toe en gezondheid;
Hartelijke groeten van Eliana Jonker.”
Om voor te danken en voor te bidden
We danken de Heer:
* dat velen verblijd werden en aangeraakt door de Heilige Geest
* voor het komende verlof en ons getuigenis in Nederland
* voor alle ondersteunende giften voor kerkbouw en mobiliteit
* voor alle hulp van gevers en vrijwilligers in Nederland en Brazilië
We bidden de Heer:
* of Hij de gevoelige kinderen van de kinderopvang wil helpen
* dat onze jonge mensen uitgroeien tot discipelen van Jezus
* dat mishandelde mensen Gods liefde, wijsheid en begrip vinden
* dat we behalve Gods Koninkrijk al het nodige mogen ontvangen
Wij, Govert en Marlies en medewerkers willen u allen hartelijk danken voor uw
aandacht, medeleven, en gaven. Wij wensen u gezegende dagen van Pasen
naar Pinksteren en wie weet tot ziens tijdens ons verlof in Nederland.
Heel hartelijk gegroet!
Familie Jonker
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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
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: 0055-3233651476
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
Postbank 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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