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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"En toen het zesde uur aangebroken was, kwam er duisternis over het gehele land
tot het negende uur," Marcus 15:33
Duisternis bedekte het land vanaf 12 tot 3 uur s'middags, op die eerste Goede Vrijdag. De duisternis is veelal het beeld van het kwaad ofwel de scheiding van God.
Deze periode van duisternis op Goede Vrijdag, was waarschijnlijk het moment dat
de zonde van de wereld, van de mensheid, onze zonden, mijn zonden, gedragen
werden door Jezus, die gespijkerd was aan het kruis. De Zoon voelde zich gescheiden van de Vader. Christus riep: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?
Is dit niet een gevoel wat we allemaal wel kennen, dat we ons gescheiden voelen
van God? In onze perioden van duisternis, als we ons afvragen "waarom", waarom
deze ziekte, waarom deze problemen, waarom deze tragedie, roepen wij dan tot
God zoals Jezus, "waarom hebt Gij mij verlaten"? Het is de angst van de mens om
zich alleen te voelen. Waarschijnlijk was dit de angst die Jezus voelde, Hij, "die
geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid Gods in Hem."(2 Cor.5:21)
Hij die geen zonden gekend heeft voelde nu een verschrikkelijke eenzaamheid wat
het resultaat is van de zonde.
Met een luide stem riep Jezus: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest."
In het Evangelie van Johannes staat: Hij zeide: "Het is volbracht!" Dit was een roep
van overwinning, de roep van een Overwinnaar! Hiermee ging Christus uit de
duisternis naar de glorie van het Licht.

Als wij of u ons eens zó in het duister voelen, het lijkt of de hemel van koper is, het
lijkt of we gescheiden zijn van onze Redder, dan hebben wij een goed bericht en
dat is dat God ons nooit verlaat.
Christus heeft voor ons geleden en heeft overwonnen!!
De Heer heeft gezegd: "Ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten."
(Hebr.13:5) Het goede nieuws is: God verlaat ons nooit!!
Gebed: Dank u wel Vader, dat u altijd bij ons bent, te allen tijde, ook als we ons
onzeker voelen of in de duisternis.
Dank U voor de overwinning, de opstanding, het leven van Uw Zoon en dat wij
mogen leven met Hem en door Hem.
Amen.

Geliefde zendingsvrienden,
We zijn blij dat we u weer wat mogen laten weten van het leven hier en van wat de
Heer in ons midden doet!!
In de eerste plaats willen we u wat vertellen van wat er zoal in ons land gebeurd.
Ons land wordt getekend door natuurrampen, vervuiling van drinkwater waardoor
vele steden zonder water zijn. Overstromingen en aardverschuivingen zijn weer
bijna voorbij omdat de regentijd bijna weer voorbij is. Maar het heeft vele mensenlevens gekost en velen zijn dakloos. Er is veel fraude en geweld. Men kan

Met de Evangelische Gemeente hadden we een buitendag die zeer geslaagd was.
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op geen of heel weinig hulp van staatswege rekenen. Er wordt voor biljoenen gefraudeerd, door hoge en lagere regeringsleiders. Bijna dagelijks horen we er over in
de media. Drugshandelaren in Rio de Janeiro verspreiden paniek onder de bevolking. Ze doden maar raak, steken bussen in brand, gooien bommen en granaten.
Het is een complete oorlog tussen politie (die zelf ook vaak corrupt is) en de drugshandelaren. Veel onschuldige mensen en zelfs kinderen vinden de dood door verdwaalde kogels. Tijdens de carnaval was het hek van de dam en zijn er vele nare
dingen gebeurd, wat veel verdriet bij vele mensen heeft gebracht..... en dan nog de
angst.
Onze nieuwe president "Lula" heeft veel beloofd, velen waren of zijn met hoop op
betere tijden. Maar er is nog niet veel veranderd. Wel is er weer veel inflatie en nog
wel 14.47% sinds de laatste 12 maanden. Alles, alles, is weer duurder geworden,
sommige dingen zoals gas en medicijnen 9%, bijv. elektriciteit 25%, diesel 10%,
benzine 5% enz. en dat terwijl de salarissen niet zijn verhoogd!! Die verhoging gaat
nu pas in de maand mei gebeuren. Het minimum salaris, ongeveer 60 Euro per
maand, hier 200 Reais, wordt verhoogd tot 240 Reais.
Onze hoop is niet op uiterlijke dingen, maar op de Heer, als Hij terugkomt, en dat
zal niet zo lang meer duren, dan is alle ongerechtigheid, verdriet en angst voorbij,
althans voor diegenen die Hem liefhebben en Hem dienen.
Tot zover iets over Brasil en nu hoe het hier in het zendingswerk gaat.
Gemeente en evangelisatie.
In de maand februari hebben we met de Gemeente een buitendag gehad. We hebben
gezongen en het Woord gehoord en we
mochten ons ontspannen met sport en spel.
Fijn om ook met elkaar om te gaan in een zo
ongedwongen samenzijn. Jammer dat Marlies
op de terugweg haar enkel verzwikte, dezelfde
die het vorige jaar gebroken was. Ze was er
weer een paar weken zoet mee, maar gelukkig
is nu weer alles goed. Alles met elkaar was
het een fijn samenzijn en een zegen voor
allen.
Tevens is in de maand februari een speciale
dienst gehouden waarin Fernando officieel
werd ingezegend als voorganger van de Gemeente. Ismaël werd ingezegend als oudste
van de Gemeente. We hadden een voorgangers echtpaar uit Barbacena te gast die samen
met ons de Heer baden om Zijn zegen voor
deze dienstknechten van de Heer.
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Inzegening van Fernando als
voorganger van de Gemeente

De ontmoetingen met familiegroepen die gehouden worden bij
broeder Geraldo en zuster Beth
thuis, worden gezegend. Ve rscheidene mensen die geen
Christen zijn komen en luisteren
naar het Woord. Deze groepen
zijn een manier om het Woord te
verkondigen in de buurt van onze
broeders en zusters, aan mensen
die zich schamen om naar onze
kerk te gaan. We bidden dat God
deze obstakels wegneemt en dat
de mensen de durf en het verlangen krijgen om God beter te leren
kennen en naar onze diensten
komen om de ware God te aanbidden en te dienen.

Inzegening van Ismaël als oudste van de
Gemeente.

Onze zondagsschool gaat fijn,
steeds meer kinderen en tieners
komen. Gemiddeld zijn er zo'n 20
kinderen die wekelijks komen.
Helpt u ons in gebed opdat we
deze kinderen kunnen winnen
voor Christus.

Semi-internaat.
Zoals u in de vorige rondzendbrief hebt kunnen zien, op een foto, zijn er 8 medewerkers om het crèchegebeuren goed te laten functioneren en dan nog de onderwijzeres die niet op de foto staat. We mogen zeggen dat het dit jaar goed gaat. Regelmatig zijn er vergaderingen met alle medewerkers waarin problemen en verbeteringen worden besproken en iedereen is tevreden
Er zijn nu 85 kinderen die flink eten. Omdat alles duurder wordt is het wekelijks
goed te merken met het inkopen doen.
Een van de medewerksters, Magna, (onze dochter) is op dit moment voor 4 maanden met zwangerschapsverlof. Ze heeft een pracht van een zoon gekregen die
Alexandre heet. Lourdes, (onze schoondochter) is in verwachting en hoopt in oktober voor Eunice een broertje of zusje te krijgen. Lourdes voelt zich niet zo goed,
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temeer ook omdat ze toch al problemen met de gezondheid had b.v. artrite van de
enkels en voeten geven haar nu ook veel problemen.

De kinderen van de crèche doen spelletjes op ‘kinderdag’.

Er is nu een begin gemaakt voor een groentetuin. Er is een stuk afgezet met gaas
en perkjes zijn gemaakt. Er zijn groetenstekjes geplant en andere groenten gezaaid.
Fernando gaat er met de grootste jongens mee werken, opdat ze daardoor iets nuttigs mogen leren. Ze krijgen later van de opbrengst van de groenten mee naar huis
en ook de crèche zelf kan er hopelijk t.z.t. van eten.
Persoonlijk.
Ja, ik zeg persoonlijk, maar natuurlijk is ook het zendingswerk hierbij nauw betrokken.
Toen Govert op de 24e januari terugkwam van een reis naar Belo-Horizonte, is er
een personenauto achter op zijn auto gereden. Gelukkig waren er geen persoonlijk
letsel, maar wel een heleboel materiële schade!!
De "tegenstander" wil geen schuld bekennen en zijn verzekering wil de schade niet
betalen. Dat moet nu onze eigen verzekering doen, waarbij Govert zijn no-claim
verliest. We hebben een heleboel extra onkosten en veel ongemak.
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De auto (Mitsubishi) wordt erg gemist, nu al meer dan 2 maanden en hoelang
nog?.........
We gebruiken nu onze 17-jarige eigen auto, die erg klein is voor alle inkopen van
de crèche en dergelijke en bovendien ook al heel veel in de garage is geweest vanwege allerlei problemen!
Zoals u al eerder kon lezen heeft onze dochter Magna een pracht van een zoon
gekregen "Alexandre". Hij is nu al flink gegroeid en hij heeft een beste
eet(drink)lust. Door de geboorte van Alexandre mochten we ook onze dochter
Eliana, die in Nederland woont, drie weken in ons midden hebben. Zo was de hele
familie kompleet en dat was erg fijn. We vragen ook uw gebed voor onze schoondochter Lourdes die nog steeds in de ziektewet is en nu ook in verwachting is.

Govert op huisbezoek bij een broeder en zuster van de Gemeente, Geraldo en
Imaculada.

Wij danken u voor uw gebeden en steun!! We bidden dat de Heer u daarvoor rijkelijk zegent! De Heer zegent en u en wij mogen werken en bouwen aan Zijn Koninkrijk. Het is fantastisch om een medewerker van de Heer der Heren te mogen zijn!
Hartelijke groeten en Gods zegen.

Govert, Marlies en familie plus medewerkers.
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Magna is de broodjes aan het opscheppen voor de kinderen die voor het
raampje in de rij staan.

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:

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)
brazilie.zending@wanadoo.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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