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,
“Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.’ - Filippenzen 4: 4
We mogen ons verblijden in de Heer, want Hij is goed!
Er is nu weer rust in Brazilië na alle drukte van de wereldcup. Er waren ook veel
rellen en vernielingen vooral in grote steden zoals São Paulo en Rio de Janeiro.
Maar… nu komt er weer allerlei drukte vanwege de verkiezingen voor een
nieuwe president en allerlei andere leiders. Redenen voor ons christenen om
te bidden, dat de Heer ons de juiste leiders zal geven om het land te regeren.
We gaan nu eerst weer nieuws vertellen over het werk wat wij hier voor de
Heer mogen doen en waarvan u door uw gaven en gebeden ook deelgenoot
bent. We zijn verblijd met de opening van twee nieuwe kerkgebouwen, een in
Mercês en een in St. Bárbara do Tugúrio. In beide kerken kon een nieuwe
voorganger worden ingewijd. Wat een vreugde dat de Heer zijn kerk bouwt!

Gemeente in Mercês
Ook in Mercês mogen we de zegen van de Heer en Zijn voorbereidende hand
zien. De daar verantwoordelijke oudste, Aelson, is eigenlijk een beetje overspannen en heeft nu een tijd van “rust” van de geestelijke verantwoordelijkheden in Mercês. Tezelfdertijd kwam een voorganger bij ons en wilde graag
bij ons in de kerk komen. Hij moest door omstandigheden zijn kerk, waar hij
14 jaar voorganger was, verlaten. Dit ook vanwege ziekte van zijn vrouw . Met
meerderheid van stemmen is deze broeder (pastor Antônio) en zijn familie,
welkom geheten in Mercês en ook hier in Santa Bárbara. Zo voorziet de Heer
op het juiste moment in vervanging voor Aelson.
Het gaat erg fijn in de gemeente. Onze broeder, pastor Antonio, die pas als
voorganger is ingezegend is echt actief en enthousiast. Door de week ‘s morgens zijn er bidstonden, daar komen veel ongelovigen. Voor de eigen kerkleden is het moeilijker om hier bij te zijn omdat ze allemaal ver weg wonen en
moeten worden opgehaald. We zien antwoorden op de gebeden en de mensen vragen om gebed, onder andere voor bevrijding van de alcohol.
Radio
Juliano en Lucas hebben elke
donderdagmiddag
een
programma van een uur voor de radio in Mercês. Ze brengen een
korte prediking, bidden voor de
mensen en laten mooie Cd’s
draaien met Evangelische muziek.
Pastor Antonio uit Mercês zal ook
daar zijn bijdrage geven, zodat ze
daar met drie mannen zijn en een
fijn programma kunnen maken.
We bidden dat God harten aanraakt en er mensen zullen zijn die hun hart en
leven aan God zullen geven.
De inzegening van de kerk in Mercês
Doordat Aelson zich ging terugtrekken kwam de verdere kerkbouw onder Goverts’ verantwoordelijkheid. We kregen van de eigenaar van het gehuurde
zaaltje 2 maanden tijd erbij. Daardoor hadden we de mogelijkheid om in de
bouw het aller nodigste te doen en daarna te verhuizen.

-2-

We zijn heel blij en dankbaar aan God dat we op 7 juni het “eigen” gebouw in
Mercês in gebruik konden nemen. Dus nu zijn we vrij van huur betalen. Het
gebouw is nu aan God opgedragen en is nu gebedshuis van God. We hadden
een heel bijzondere avond waarin God aanwezig was en we erg gezegend
werden. Velen waren uitgenodigd voor deze bijzondere gebeurtenis en het
was dan ook tjokvol. We baden eerst om het gebouw aan de Heer op te dragen, zie Leviticus 8 vers 10 en vers 30.
Er moet nog erg veel gedaan worden, om de kerk mooier te maken want op
de grond ligt bijvoorbeeld alleen het ruwe cement. De binnenmuren zijn nog
niet afgewerkt en ook de buitenkant niet. Maar langzaam aan zullen we alles
mooier maken. Er was weer een zanger uitgenodigd die al 7 Cd’s op zijn naam
heeft staan en hij bracht in zijn liederen ook eer aan de Heer. Daarna mochten
we de voorganger en zijn vrouw inzegenen voor het werk in de gemeente in
Mercês. Zijn naam is pastor Antônio en zijn vrouw heet Ana Christina. Al lange
tijd had onze oudste, Aelson, gezegd dat hij de verantwoordelijkheid voor de
gemeente in Mercês wilde overdragen. We zijn blij dat God op de juiste tijd,
nadat we al lange tijd gebeden en gezocht hadden, heeft voorzien in een voorganger. Na afloop van de dienst werden er weer wat broodjes verkocht met
frisdrank ter dekking van de onkosten. Ook daarvan werd dankbaar gebruik
gemaakt.
Wij van de gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio kregen weer een bus te leen
van de burgerlijke gemeente, zodat we ook allemaal uit Santa Bárbara naar de
opening van de nieuwe kerk konden gaan.
Diefstal in Mercês
Op zaterdagmorgen 26 juli werden wij hier in Santa Bárbara do Tugúrio opgeschrikt door de telefoon. Het was pastor Antonio uit Mercês die vertelde dat
er in de kerk was ingebroken en dat alles was meegenomen. De geluidsboxen
en alles wat er gebruikt wordt in de diensten voor de muziek. Wij gingen meteen in gebed samen met de visite die bij ons was vanwege de opening van
onze nieuwe kerk hier in Santa Bárbara. We baden dat de Heer zou geven dat
alles weer terug zou komen. Want de Heer is een grote God voor wie niets
onmogelijk is. De wijk waar de kerk gebouwd is, is een heel slechte wijk, er is
daar drugsgebruik en drugs verkoop, veel prostitutie en drankmisbruik. De
mensen in die wijk hebben echt God nodig!! Wie Hem aanroept mag vertrouwen dat Hij hoort en verhoort. Zo gebeurde het dat pastor Antonio bij de politie aangifte deed van wat er was gebeurd. De politie kwam snel kijken en
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alles noteren. Nog dezelfde dag was alles wat verdwenen was weer terug! De
politie had verdachten in het hoofd en is er achteraan gegaan en zo is alles
weer terug gekomen. We zijn de Heer héél dankbaar, want lofprijzen zonder
muziek erbij is erg mager.
Eliana
Met Eliana gaat het weer goed. Ze heeft even een poosje een dip gehad. Maar
gelukkig is dat weer over. De tegenstander van onze zielen probeert toch altijd
van alles om je uit te schakelen, maar gelukkig is Jezus OVERWINNAAR!
Het kinderopvangcentrum
Gedurende de periode van de wereldcup waren hier alle scholen met vakantie
en ook het opvangcentrum was met vakantie. Maar snel na afloop van de wereldcup ging alles weer
op volle toeren verder.
Zelfs zó dat de gezondheidspost hier in Santa
Bárbara do Tugúrio het
nodig vond om in het
opvangcentrum
een
voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.
Alle kinderen en ook de
moeders werden uitgenodigd, het ging over
hoofdluis.
Over een aantal mensen wil ik nog even iets vertellen. De vader van Gustavo
en Camila moet echt zijn tijd in de gevangenis uitzitten maar hij heeft permissie gekregen om één nacht in zijn gezin door te brengen. De jonge vrouw die
HIV heeft is verhuisd naar een huis dat verder van het opvangcentrum vandaan
is. De kinderen zijn wel een tijdje in het opvangcentrum gekomen, maar laten
nu verstek gaan. Er is veel over gepraat door de kinderbescherming maar het
mag niet baten. Ze komen niet meer en gaan ook niet naar school. Alexandre,
zoon van Magna, wordt negatief benaderd door zijn vader die lelijke scheldwoorden zegt over Magna tegen Alexandre. Dit heeft als resultaat dat hij zijn
moeder niet respecteert. De situatie is nog altijd héél moeilijk. Alexandre
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neemt tegen zijn moeder een dreigende houding aan van “ik zal je wel eens
even slaan”. Maria Vitória is een meisje van twee jaar die zo´n ongehoorzame
dwingeland is dat ze op de grond gaat liggen trappen en jammeren en krijsen.
Haar vader is een man die altijd dronken is, die ruzie maakt en die in zijn huis
alles kapot slaat. De kinderbescherming, hier in Santa Bárbara heeft in augustus 3 kinderen in het opvangcentrum geplaatst. Het zijn 3 meisjes van 10, 8 en
5 jaar, ze heten Bianca, Beatrix en Bruna. Hun vader wordt ervan verdacht de
meisjes seksueel misbruikt te hebben. Het echtpaar is ook uit elkaar gehaald
en de kinderen zijn bij de moeder. Het ene meisje heeft vandaag al veel gehuild omdat alles vreemd is en nieuw, het is moeilijk voor ze om te wennen.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
We mogen wel zeggen dat het goed gaat in de gemeente. Enkele mensen die
de kerk hadden verlaten, en naar een andere Evangelische kerk waren overgegaan, zijn weer teruggekomen. Er zijn hier in Santa Bárbara op het moment
vier Evangelische kerken. Eén van die mensen die terug kwam is Anthonio
Sergio die 14 jaar in een andere kerk is geweest. Hij componeert veel liederen
en zingt die ook. Ismaël wist zich nog enkele liederen te herinneren en zingt
soms samen met Anthonio. Dat klinkt erg mooi! Naast de gewone diensten
hebben we de laatste tijd vaak op vrijdagavond een samenkomst bij iemand
thuis. Dat is ook echt een zegen omdat er zo meer contact is onder elkaar.
De kerkbouw
We hebben hard gewerkt om de kerk in Santa Bárbara do Tugúrio klaar te
krijgen, althans aan de binnenkant. Ook hier zullen we bij stukjes en beetjes
het gebouw verder afwerken. De Heer heeft bijzonder gezegend want ook in
Santa Bárbara mogen we een broeder, pastor Anivaldo, inzegenen als voorganger. Hij zal ook wat helpen in Mercês, zodat hij eigenlijk overal een beetje
ingezet wordt. Op zaterdagavond 26 juli is de nieuwe kerk geopend. Er waren
2 bussen met mensen gekomen, namelijk de gemeente uit Mercês en een gemeente uit Rio Pomba, die met een koor van ongeveer 35 mensen een heel
fijne lofprijzing hebben verzorgd. Onze kerk was tjokvol! Eerst werd het gebouw aan de Heer opgedragen op dezelfde manier zoals ook in Mercês, namelijk biddend met als voorbeeld Leviticus 8 vers 10 en vers 30. Ook werd
onze broeder Anivaldo als voorganger ingezegend en onze broeder Expedito
als oudste.
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De nieuwe kerk in St. Bárbara do Tugúrio is geopend!

Een kerkzaal met veel mensen en een koor uit Rio Pomba

Br. Anivaldo als voorganger ingezegend in de nieuwe kerk
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De kerk is erg mooi geworden. Maar er moet toch nog veel aan gedaan worden net zoals met de kerk in Mercês. We moeten alles bij stukjes en beetjes
doen omdat de financiën op zijn. Het werk dat dan nog moet gebeuren is het
afmaken van de buitenkant.
Na afloop van de dienst werden er weer etenswaren verkocht. Broodjes met
frisdrank en ook een heerlijke soep. Het was erg lekker omdat het hier best
koud is ‘s avonds en dan gaat een lekker warm hapje er goed in. Bovendien
helpt dat ook weer met de financiën.
Om voor te danken en voor te bidden
We danken de Heer voor de nieuwe kerkgebouwen in Santa Bárbara en in
Mercês. We danken de Heer voor de drie broeders die nu ingezegend zijn,
namelijk Antonio en Anivaldo als voorgangers en Expedito als oudste. We danken voor de gezegende opdraagdienst van de nieuwe kerk in Santa Bárbara
do Tugúrio.
We vragen om te bidden: Voor de aangestelde dienstknechten van de Heer,
dat ze hun taak met wijsheid en liefde kunnen vervullen. Voor financiën voor
de afbouw van de kerken, waarvan de afwerking nog niet klaar is. Voor de
ondersteuning van het gehele werk.
Voor de nieuwe kinderen in het opvangcentrum. Kinderen met veel problemen, ze hebben Gods hulp nodig om alles te verwerken. Voor veel liefde, wijsheid en geduld voor de leiding van het opvangcentrum.
Voor Eliana die met de laatste etappe van haar theologische studie is begonnen. Voor het radioprogramma in Mercês, waar pastor Antonio altijd een korte
prediking doorgeeft.
Wij danken alle mensen die zich inzetten voor het werk hier. Wij bidden dat
de Heer u zegent en ook de middelen geeft om door te kunnen gaan dit werk
te ondersteunen!
Wij, Govert en Marlies en alle medewerkers danken u en groeten u hartelijk.
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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
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 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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