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Ondanks alle ellende in de wereld, kiezen we ervoor te blijven danken en
de Heere te loven voor al zijn liefde en goedheid. Laten we onze ogen
niet sluiten voor al het verdriet en laten we niet één van Zijn weldaden
vergeten.
Ik heb geleerd om anders naar vlinders te kijken. Ik zag ze altijd zo
gewoon, totdat de Heer mij liet zien hoe perfect, hoe mooi, hoe
bijzonder een vlinder is. Niet één is hetzelfde, want God heeft elke vlinder
geschapen. De tekening en de kleuren van elke vlinder zijn uniek.
Tegenwoordig, als ik een vlinder zie, maak ik altijd een foto.
Geliefde belangstellenden, familie en zendingsvrienden,
Kerst en Oud en Nieuw zijn achter de rug, en we zijn alweer in de tweede
maand van het nieuwe jaar. We bidden en hopen dat alles goed met u
gaat en dat u fijne dagen hebt gehad met uw familie en geliefden.

Met ons gaat het gelukkig ook goed, ondanks alle gebeurtenissen in het
land. We rouwen mee met de familieleden van alle slachtoffers van
Brumadinho en nu ook met de familie van de 10 tieners die kortgeleden
zijn omgekomen in een brand.
Kerstviering en afsluitfeestje Kinderdagverblijf
Zoals we al sinds 2016 doen konden we ook eind december, door een
extra gift, een leuke jaarafsluiting met cadeautjes voor de kinderen van
het Kinderdagverblijf organiseren. Leuk om alle lieve, blije, gelukkige en
dankbare gezichtjes te kunnen zien. Het was tegelijkertijd de Kerstviering
met alle kinderen en hun ouders. We danken de Heer als eerste voor alle
middelen en voor iedereen, die dit werk mogelijk maakt. Zonder uw
gaven is dit werk onmogelijk.
Het Kinderdagverblijf in 2019
Dit jaar wordt het moeilijker voor het team van het Kinderdagverblijf.
Vorig jaar zijn er niet alleen verkiezingen geweest voor een nieuwe
president, maar ook voor een nieuwe gouverneur van de provincie Minas
Gerais, waar Santa Bárbara do Tugúrio en Mêrces bij horen. De vorige
gouverneur, dhr. Pimentel, heeft erg veel schulden achtergelaten. Er
moet nu veel bezuinigd worden en helaas ook in de gezondheidszorg en
in de studentensector. De nieuwe gekozen gouverneur, dhr. Zema, moet
veel oplossen en liefst ook nog zo snel mogelijk, want de mensen lijden
enorm onder alle bezuinigingen.
De politici ontvangen wel hun hoge lonen, maar in ziekenhuizen gaan
mensen dood door tekort aan middelen, artsen, verpleging en zelfs
medicatie. Echt erg. Verder worden schoolkinderen naar huis gestuurd
omdat er geen leraren zijn, of soms omdat er een staking is
georganiseerd.
Helaas gaat de kwaliteit van de studie hier in Brazilië al een tijd achteruit
en in de gezondheidszorg is het nog veel erger.
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Vanwege bezuinigingen zijn veel
medewerkers van
de gemeentelijke
overheid hier in de
stad hun baan kwijt
geraakt, onder andere veel leraressen.
Voor het Kinderdagverblijf zijn er
daardoor nu géén
onderwijzeressen
om Lourdes te helTegelzetten in een ruimte van het Kinderdagverblijf
pen met de kinderen. Want de
kinderen hebben hulp nodig met hun huiswerk en ook bijlessen zijn
nodig voor moeilijk lerende kinderen.
Het gevolg is dat er dit jaar geen kleine kinderen ingeschreven worden
en bovendien veel minder grote kinderen dan anders. Want er zijn maar
5 medewerkers dit
jaar: Lourdes,
Eunice, Magna,
Aparecida Ivone,
en Aparecida de
Lima. Karin en
Emely mogen voor
1 uurtje werken als
bijbaantje, omdat
ze nog minderjarig
zijn.
Het wordt keihard
werken voor het
team. De scholen

Ook de binnenplaats wordt betegeld
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zijn op 11 februari begonnen en het Kinderdagverblijf dus ook. Lourdes
bidt en hoopt dat het gemeentebestuur nog iets kan doen, en alsnog
hulp kan sturen binnenkort. We hebben veel gebed nodig, want dit zijn
moeilijke tijden voor het Kinderdagverblijf.
Het afbouwen en renoveren van het gehele gebouw binnen en buiten
gaat gelukkig wel door. Het werk van de metselaars/tegelzetters gaat
door de regentijd wat langzamer, maar het gaat wel goed en we hebben
al zichtbare resultaten.
Samenkomen, gemeentedag en Kerstdienst in Mêrces

De samenkomst op de Gemeentedag

Op 20 december hebben we een heerlijke
gemeentedag gehad,
op hetzelfde adres als
vorig jaar, en deze keer
met veel meer mensen.
We vragen meestal ook
enkele bezoekers mee,
dan hebben we ook
kansen om hen te
bereiken met het
Evangelie. Er komen ook

veel kinderen, en wat het meest wordt gedaan
is uiteraard zwemmen.
Het was een heerlijke warme dag met een
prachtige blauwe lucht. Het was een mooi
huis en een mooie omgeving voor zo’n dag.
Echt een cadeau van de Heer. We konden het
zonder probleem weer huren van de eigenaar,
hij was zeer tevreden over vorig jaar.
Eerst hebben we een dienst gehad, daarna
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De jongste deelnemer

een barbecue, en een
vrije middag voor
zwemmen, voetballen,
spelletjes enz.

Buitenactiviteit op de Gemeentedag

Natan van Angelo en
Elizete uit Ribeirão was
de jongste van de hele
groep, 5 maanden oud.
De oudste, was een bezoekster, een mevrouw
van 91 jaar (zo fit als
wat ).

Kortom het was een geweldige,
geslaagde dag met elkaar.
Inbraak in de kerk
Dat was echt schrikken: Inbraak in
onze gemeente. Het was rond
05:00 uur in de morgen, een vrouw
liep op dat moment op straat. Zij
zag een man het deurslot kapot
maken met geweld, en vond het
raar, maar liep gewoon door. Ze
waarschuwde wel Ismaël en Lourdes.
De inbreker zag de vrouw, maar
werkte snel verder. Kennelijk is hij
toch bang geworden; hij heeft
diverse laden van een kast leeg
Gezamenlijk eten op de Gemeentedag
gemaakt en alles op de grond laten
liggen. Hij zocht waarschijnlijk geld, maar rende snel weer weg.
We hebben aangifte gedaan, we moesten een nieuw slot in de deur
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zetten, en we hebben nog wat andere veiligheidsmaatregelen moeten
nemen.
We moeten snel nog 2 noodzakelijke dingen laten doen in het
kerkgebouw. Dat is als eerste een inbraakalarm en ook een airco laten
installeren, ook in de kerk in Mêrces.
In de zomer is het niet uit te houden in beide kerken van de hitte, en al
helemaal niet, als de kerk vol is, zoals vaak op zondag of als er een
bijzondere dienst is.
Godzijdank zijn we weer bewaard en beschermd gebleven, en is er niets
waardevols gestolen.
Rouw in Brazilië
U zult wel op de TV gezien hebben wat Brazilië sinds 25 januari
doormaakt. Hier zien we het elke dag. Bedankt, alle mensen die zo
bezorgd waren en naar ons hebben gevraagd, wij zijn ongedeerd, met
ons gaat alles goed. Brumadinho ligt 204 km van Santa Bárbara do
Tugúrio.
Verder was er de ramp met de 10 omgekomen jonge voetballers in Rio
de Janeiro. Verschrikkelijke rampen!
Zendingswerk doe je overal, empathie voel je niet alleen voor de
inwoners van Santa Bárbara do Tugúrio en Mêrces, maar voor elk mens
op aarde die in nood zit. We zijn op aarde om elkaar te helpen, en dat
kan als je eerst de pijn kan voelen die de ander doormaakt en beleeft. En
als je echt niks kan doen voor ze, kan je sowieso altijd bidden voor de
mensen. Ik leef mee, u ook? Zullen we voor ze bidden?
In de Heer groet ik u allen, dat u en uw familie te allen tijde ook Gods
nabijheid, kracht, zegen en liefde mogen ervaren.
Ontvang onze hartelijke groeten uit een warm Brazilië.
Van Eliana Jonker en alle medewerkers.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor troost en kracht voor al de families van de slachtoffers en voor
velen, die niet eens hun geliefden konden begraven.
 Voor troost en kracht voor de ouders van de 10 tieners, die hun jonge
zonen in de brand hebben verloren.
 Voor onze president Bolsonaro bij wie de stoma is verwijderd, en die
nog steeds in het ziekenhuis ligt met een longontsteking.
 Voor de corruptie in het land, en de financiële problemen die het
Braziliaanse volk daardoor heeft.
 Voor de gezondheidszorg, het onderwijs en de werkloosheid in het
land.
 Voor het Kinderdagverblijf, voor alle kinderen en hun ouders, voor het
werkteam, dat ze het werk aankunnen zonder hulp van het
gemeentebestuur.
 Voor de afbouw en renovatie van het Kinderdagverblijf.
 Voor meer sponsors die bereid zijn Gods werk hier te steunen.
 Voor de familie Jonker en alle medewerkers. Voor gezondheid, kracht,
volharding, inzicht en veel wijsheid in het werk.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat we nog steeds van Gods schepping, en heerschappij kunnen
genieten, ondanks alle ellende die we in de wereld zien. Dat Hij liefde
is en van ons houdt en het goede voor ons heeft.
 Voor de gezegende en gezellige Kerstviering en afsluiting van het
schooljaar op het Kinderdagverblijf.
 Voor de fijne gemeentedag die we mochten hebben op 20 december,
dat het mooi weer was, en dat iedereen genoten heeft.
 Dat de Heer tot hier toe ons geholpen heeft in alles en met alles. Hij
zorgt voor de gemeente, en voor alle medewerkers.

-7-

Ondersteuning van het werk in Brazilië
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (033 – 2465275)
Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
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
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
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.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 t.n.v. St. Zending Brazilië voor Christus te Nuenen.
Graag willen we u er op attenderen, dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn; wij hebben
een ANBI beschikking.
Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link
kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de
nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een
briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar
info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier.
Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.
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