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 onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19
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Santa Bárbara do Tugúrio

"Bidden is een manier van leven, waardoor je je zorgen uit handen
kunt geven. God geeft antwoord op gebed omdat zijn kinderen Hem iets vragen."
"De Here heeft mij gegeven, wat ik van Hem gebeden heb." 1 Samuël 1 : 27

Geliefde zendingsvrienden,
Vanuit het hélé warme Brasil willen we u allen hartelijk groeten. Het is zomer
en echt heel warm, 33 à 35 graden. De mensen gebruiken nu de paraplu’s
niet tegen de regen maar als bescherming voor de zon. Het heeft hier waar
wij wonen al enkele weken niet meer geregend en het asfalt op de grote weg
is heel zacht vanwege de brandende zon. Je hoort het gewoon als de autobanden erover rijden.
De maand januari is hier een maand van vakantie geweest. Maar toch.... wat
vliegt die tijd voorbij. Verschillende mensen zijn er even tussenuit geweest,
naar bijvoorbeeld familie. Onze voorganger, Fernando, is met zijn gezin naar
zijn schoonmoeder geweest en Eliana is met hun meegegaan. Onze geadopteerde dochter, Magna, is met haar 2 kinderen voor 8 dagen bij haar biologische moeder op bezoek geweest. Govert, Marlies en Ismaël met z´n gezin
hebben ook enkele dagen vakantie gehad hier dichtbij in een hotel-boerderij.
Er was daar een zwembad en iedereen heeft daar heerlijk van genoten.

Merçes
We verblijden ons heel erg over het enthousiasme van de mensen uit Merçes
en omstreken. Als de dienst afgelopen is blijven vele jonge mensen nog in de
kerk om samen nog liederen te zingen. Tijdens de laatste feestelijkheden waren de jongelui zó enthousiast, ze vertelden dat ze veel feesten in de wereld
hebben meegemaakt, maar nog nooit zulke fijne feesten te hebben gehad als
wij die hebben in de kerk.
Het aantal mensen is erg gegroeid in anderhalf jaar, en gaat de moederkerk,
hier in Santa Bárbara do Tugúrio al voorbij. Als alle mensen aanwezig zijn
kunnen ze niet allemaal zitten. We bidden de Heer om een oplossing om te
kunnen bouwen ofwel dat we een grote zaal kunnen vinden om te huren.
Op 29 november hadden we een Evangelische zanger in Merçes. Hij heet Sere
gio Santos en is zijn 5
CD al aan het maken.
We mochten in Merçes de Sportzaal gebruiken en onze broeder heeft veel gezongen en het Woord
gebracht. Wij uit Santa Bárbara do Tugúrio waren met de schoolbus van de
burgelijke gemeente van Santa Bárbara do Tugúrio ook aanwezig en we konden elkaar bemoedigen en versterken. Ook vele mensen die geen Christen
waren konden meegenieten en ook het Woord van God horen.
Gebeurtenissen in Santa Bárbara Do Tugúrio en Opvangcentrum.
Wij willen u vragen om te bidden voor Lourdes, onze schoondochter, zij is
verantwoordelijk op het opvangcentrum, we zullen zeggen de directrice. Hoewel we nu vakantie hebben moet zij heel erg hard werken aan haar studie
voor pedagogie. Het is het laatste jaar en ze heeft erg veel werk en dat terwijl
ze echt aan rust toe is. Ze is echt moe en ziet erg op tegen alles wat ze in deze
vakantie nog moet studeren. Wilt u bidden dat ze het zal aankunnen en dat
haar hoofd fris is en het kan verwerken.
Alleen al vanwege alle diploma-uitreikingen was december dit jaar ook weer
een drukke maand.
• Op 11 december was er de diploma-uitreiking voor ongeveer 53 kinderen van de kleuterschool. Ook vele kinderen van het opvangcen-2-
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trum kregen hun diploma en ook onze kleindochter Karin. Ze gaan
nu in februari naar de grote school.
De politie van Santa Bárbara do Tugúrio gaf een cursus voor schoolkinderen van 10 tot 12 jaar om ze de gevaren van drugs en alcohol
onder ogen te brengen. Ook zij kregen een diploma. Dat waren ongeveer 81 kinderen en daarbij was ook onze kleindochter Eunice en
nog andere kinderen van het opvangcentrum.
Ook de lagere school (8 jarige studie) gaf diploma’s aan hun leerlingen en ook daarbij waren weer kinderen van het opvangcentrum en
ook een tiener van onze kerk (Jeziel genaamd).

Op 20 december hadden we samen met alle
broeders en zusters van Merçes, Barbacena en
Santa Bárbara do Tugúrio een heel gezellig
samenzijn.
Iedereen moest een lootje trekken waar een
naam op stond en die naam moest geheim
blijven. Dan koop je voor een bepaald bedrag
voor die geheime vriend of vriendin een cadeautje. Als je dan tezamen komt dan moet
de geheime persoon worden geraden nadat je
enkele gegevens van die vriend/vriendin hebt
door gegeven. Het is erg gezellig en er wordt
Het spel van de geheime vriend.
veel gelachen. Ook was er toen een barbecue,
maar ieder moet zelf vlees en frisdrank meenemen.
Op 23 december hadden we gezamenlijk ons Kerstfeest met het opvangcentrum en kerken samen. De kinderen van het opvangcentrum mochten hun
ouders, broertjes en zusjes meenemen. Broertjes en zusjes tot 12 jaar
kregen na afloop een cadeautje.
Eerst was er in de grote zaal van de
Gemeente Santa Bárbara do Tugúrio
een dienst met zang en een cantate
die was ingestudeerd door Daniëlle
en
Eliana. Daaraan namen en groot
Tijdens de kerstdienst zongen de kinderen.
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aantal kinderen deel. Daarna de prediking van Gods Woord door pastor Fernando. Toen ging iedereen naar het opvangcentrum waar we een heerlijke
kerstmaaltijd konden gebruiken. Er waren naar schatting zo´n 270 mensen
inclusief de kinderen. Ook de uitreiking van de cadeautjes voor de kinderen
was weer een groot feest. De broeders en zusters uit Merçes en Barbacena die
voor het eerst dit Kerstfeest hebben
meegemaakt, vonden het een fantastisch mooi feest en hebben er
geweldig van genoten.
We bidden ook vooral voor de ouders van de kinderen van het opvangcentrum, die Gods Woord heel
duidelijk hebben gehoord en het
goed hebben kunnen begrijpen, dat
ze hun harten niet verharden maar
openen voor de Zoon die ook hun
Redder wil zijn. We mochten teDe kerstmaaltijd
rugzien op een gezegende Kerstviering.
Na het Kerstfeest is nu de vakantie begonnen voor het opvangcentrum en
voor de medewerkers. In het begin van de maand febrari begint het nieuwe
schooljaar weer en ook het opvangcentrum. De ouders hebben alweer opnieuw inschrijvingen gedaan voor hun kinderen.
In januari is er volgens de Braziliaanse wet weer opnieuw salarisverhoging
gekomen. Dat betekent voor ons ook weer meer kosten voor onze medewerkers van het opvangcentrum, voor onze voorganger pastor Fernando en ook
zullen automatisch alle levensmiddelen, het levensonderhoud weer hoger
worden. Wilt u er nog eens over nadenken of u misschien uw bijdrage kunt
verhogen. Wilt u er nog eens over nadenken of u aan dit zendingswerk meer
bekendheid kunt geven bij vrienden en familie zodat zij misschien geïnteresseerd worden om het zendingswerk te ondersteunen??? Wij danken u bij
voorbaat!!!
De scholen zijn weer begonnen en dan komen alle kinderen die zich hebben
ingeschreven naar het opvangcentrum. Er zijn nu dagelijks 75 kinderen. Deze
keer meer jongere kinderen dan het afgelopen jaar. De groepjes zijn weer
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verdeeld onder de medewerkers. Fernando, Daniëlle en Cessa hebben allemaal groepjes om ook met de Bijbelverhalen bezig te zijn. Er is wat nieuw
materiaal ingekocht om met de kinderen te kunnen werken. Bidt dat Gods
Woord ingang mag vinden in de harten van de kinderen.
Eliana heeft grootse plannen. Ze wil in de keuken les gaan geven in bakken
van een cake en koekjes bijvoorbeeld en nog andere dingen, met een groepje
meisjes. Ook gaat ze nog door met haar knutselwerken en zelf wil ze nog wat
houten speelgoed gaan maken.
Daniëlle, Beth en haar kinderen
Een paar jaar geleden begonnen Lourdes en Daniëlle met een studie pedagogie. Lourdes is tot op vandaag nog met deze studie bezig en hoopt in oktober
haar diploma te halen. Daniëlle stopte er toen mee. Daniëlle is de vrouw van
de voorganger Fernando. Maar ze heeft achteraf toch spijt dat ze niet is doorgegaan en nu gaat ze weer opnieuw met deze studie beginnen.
Wij vragen uw gebed voor de studies van Daniëlle en Lourdes.
Beth, de zuster van Fernando, is hier ook vele jaren bij ons geweest samen
met haar 4 kinderen, ze was medewerkster in het opvangcentrum. Eind 2008
is ze verhuisd naar São Paulo met de gedachte dat haar kinderen zich daar
beter zouden kunnen ontplooien en dat daar ook werk te vinden zou zijn voor
hen. Toch is dat allemaal tegen gevallen en nu komt Beth hier weer terug in
Santa Bárbara Bárbara do Tugúrio. Bidt u mee dat ze hier weer werk zal kunnen vinden en dat haar tieners dicht bij de Heer mogen blijven.

Gemeente in Barbacena
In Barbacena, de wijk waar we de
zaal van onze diensten hebben
gehuurd is veel spiritisme en de
mensen zijn daar nog niet erg
open voor het Evangelie. Echt
anders dan in Merçes waar de
Gemeente snel groeit. In Barbacena moet hard gewerkt worden,
deur aan deur evangelisatie en
bezoeken brengen aan mensen.
Daar gaat dit jaar hard aan ge-

De zaal in Barbacena
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werkt worden en ook hierin kan Ismaël goed ingezet worden.
Op 6 februari werd er een grote openluchtdienst gehouden op het plein vlakbij onze zaal. Daar was een speciale vergunning voor nodig, wat Fernando bij
politie en brandweer moest aanvragen. Veel bureaucratie, wat we in andere
plaatsen nog nooit hebben meegemaakt. Tijdens de openluchtdienst hebben
vele mensen via de open ramen het Evangelie kunnen horen. Er is veel gebed
nodig dat daar een Gemeente voor de Heer mag gaan groeien. Er zijn een
aantal mensen die met regelmaat de diensten bezoeken.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
We zijn begonnen met een campagne van 21 dagen vasten, elke dag zijn er
enkele mensen die een dag voor hun rekening nemen. We willen bidden voor
families, voor de stad zelf, voor geestelijke vernieuwing, voor de doop met de
Heilige Geest enz. Daarna zal er weer een campagne zijn van 7 donderdagavond diensten waarin steeds een bepaald onderwerp behandeld wordt er
waar dan voor gebeden gaat worden. Er worden dan ook veel mensen uitgenodigd. Er zijn pas weer enkele jongelui tot de Heer gekomen en ze komen nu
trouw in de diensten. Het zijn jonge mensen die vroeger als kind bij Marlies op
de zondagschool zijn geweest. Fijn te weten en te zien dat het zaad wat gezaaid werd toch vrucht gaat dragen.
Van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Zending Brazilië wil uw aandacht vragen voor
onderstaande punten:
•

Op dit moment is de financiële situatie in Brazilië zorgelijk. De reserve van de stichting is op. Helaas is het bedrag wat we maandelijks
over maken niet voldoende om in Brazilië rond te komen.
Weet u iemand die Govert en Marlies ook wel wil steunen of wilt u
uw eigen bijdrage verhogen, laat het ons dan even weten. U kunt
hiervoor gebruik maken van de bon in deze nieuwsbrief.

•

Helaas heeft onze penningmeester aangegeven te willen stoppen met
zijn bestuursfunctie. Voor de continuïteit is het echter zeer belangrijk
dat deze vacature wel weer opgevuld wordt. Is dit iets voor u of weet
u iemand, neem dan contact op met de voorzitter Gijs Hendriksen.
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De sporthal in Merçes tijdens de dienst met de evangelische
zanger Sergio Santos.

Financieel steunen
Wilt u het werk van Govert en Marlies ook financieel steunen, vul dan onderstaande bon in en stuur die naar de penningmeester
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
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
Internet:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
info@zendingbrazilie.nl
www.zendingbrazilie.nl

Comité van aanbeveling:
Ds. P.J. Bonhof – Drachten
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 Gerias Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
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 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,
wij hebben een ANBI-beschikking.
Inschrijfnummer K.v.K. - Arnhem: S.048010
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus
p/a De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart

-8-

