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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Santa Bárbara do Tugúrio

Laten wij dus, daar wij dan de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen,
maar in zonderheid voor onze geloofsgenoten. Gal 6:10
Lezen Lucas 10: 25-37
Het is indrukwekkend om te zien wat de barmhartige Samaritaan deed voor de man
die in de handen van de rovers was gevallen. De Samaritaan ging naar de gewonde
toe, hij verzorgde zijn wonden, zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar
een herberg waar hij verder verzorgd kon worden. Met andere woorden: hij
handelde met voorzichtigheid, deed moeite en verzorgde de behoeftige man. In
onze dagen, zien we veel gelijksoortige goedheid gedemonstreerd, door veel
mensen. Sommige mensen werken hun hele leven om anderen te helpen, anderen
geven 2 of 3 jaar van hun leven, om ver van huis, in andere landen waar
hulpprojecten van start zijn gegaan, te helpen. Als er een ramp of ernstig ongeluk is
gebeurd, komen er vrijwilligers van allerlei landen om de gewonden te helpen. Wij
allen kennen dikwijls gewone mensen die, terwijl ze niet naar het buitenland gaan,
rijkelijk geven als ze van een bepaalde nood horen of weten. Er zijn cynische
mensen die zeggen dat vandaag de dag de mensen zich niet meer bekommeren om
anderen, maar diezelfde personen zouden verrast en vreemd opzien als ze de
nummers en verscheidenheid van goede werken zouden zien die elke dag door
gewone mensen worden gedaan. De hoeveelheid in tijd en verzorging en geld die
besteed worden aan hulp voor behoeftigen is enorm. Jezus heeft gezegd dat we
water moeten geven aan de dorstige en onderdak aan de vreemdelingen. Hij heeft
geleerd dat we overvloed van leven ontvangen, door het geven aan anderen zonder
bezorgd te zijn over onze financiën. Wij mogen heel dankbaar zijn aan onze Heer
voor diegene die zich willen inzetten voor de mensen die het nodig hebben. De
Heer Jezus zegt hierover: "Ga heen, doe gij evenzo."

Gebed: Geliefde Hemelse Vader, wilt U onze ogen openen opdat de
mogelijkheden ook werkelijk gezien worden, voor de gewone dingen waarin we
kunnen helpen en het goede doen, elke dag opnieuw. Amen.

Marlies tijdens een huisbezoek. De mensen hebben Jezus
nodig!
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Ge1iefde zendingsvrienden,
Deze keer mogen we u hartelijk groeten vanuit het koude Nederland. Na een heel
voorspoedige reis zetten we op 29 maart voet op Nederlandse bodem. We genieten
van de natuur die weer groen wordt, de lentebloemen, die ondanks de kou hun
schoonheid laten zien. In Brazilië hebben we de verantwoordelijkheden
overgedragen in de handen van onze zoon lsmaël en zijn vrouw Lourdes. Het zou
fijn zijn als u hen in uw gebeden wilt gedenken!
Evangelisatie.
Op 16 april, dat is in Nederland de tweede Paasdag, zette een groep van 12 jonge
mensen van Jeugd met een Opdracht uit Heerde (Heidebeek) voet op Braziliaanse
bodem. Ze namen in São Paulo direct de bus naar Santa Bárbara do Tugúrio, waar
ze werden opgewacht door enkele mensen van ons. Magna die bij Jeugd met een
Opdracht (huize Luzeiro) in Belo Horizonte medewerkster is, heeft permissie
gekregen om samen met Ismaël voor deze groep te vertalen. Zij zullen zich
bezighouden met openluchtsamenkomsten waarin ze getuigenis geven en met
mimespelen het Evangelie verkondigen. Ze zullen in de diensten van de Gemeente
aanwezig zijn en met zang, getuigenis, Bijbelstudie e.d. ook hun bijdrage geven.
Ook huisbezoeken staan op het programma en misschien nog wat speciale
samenkomsten met kinderen. Ze blijven ongeveer 3 weken. Heel graag willen we
ook hiervoor uw gebed vragen. Het zijn drukke dagen van veel activiteiten en er
wordt veel gevergd van aanpassing en omgaan met personen die je vaak zelf niet
als je vrienden zou uitkiezen. Zodoende kan God ook veel werken aan de karakters
van een ieder, opdat er in de praktijk geleerd kan worden je naaste lief te hebben als
jezelf. Indien een ieder open is om te leren kan zo'n periode van heel veel waarde
zijn voor de levens van de mensen van de groep van Jeugd met een Opdracht en ze
kunnen een waardevolle bijdrage leveren voor het zendingswerk. Soms blijven er
waardevolle kontakten van over en zelfs gaan er mensen weer terug naar Nederland
met een grote waardering voor het zendingswerk en ook gebeurt het dat er een
verlangen wordt geboren om óók God te gaan dienen op het zendingsveld. Daar
zijn we erg blij mee, want er zijn werkers nodig, ook bij ons in Santa Bárbara do
Tugúrio. In Gods Woord staat "Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders
uitzende in Zijn oogst." Er zijn mensen nodig de werkelijk bereid zijn om hun
leven te geven en bereid zijn om offers te brengen.
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De Gemeente.
De diensten in de Ge meente gaan gedurende onze afwezigheid gewoon door.
Lourdes gaat de Bijbelstudies doen en Ismaël de predikingen, terwijl de zusters van
de Gemeente de zangdiensten zullen leiden. Uit Brazilië mochten we al bericht
ontvangen dat de broeders en zusters allemaal trouw naar de diensten komen ook
terwijl wij er niet zijn.
Kort voor ons vertrek mochten we bidden met onze zuster Romilda. Ze was heel
lange tijd ziek en veel en volhardend hebben we gebeden voor haar genezing. Nu
wilde ze graag dat we samen met haar de Heer gingen danken voor wat Hij in haar
leven heeft gedaan en voor de genezing die ze mocht ontvangen.

Een broeder uit Rio de Janeiro geeft een fijn woord door! Hij is student aan de
Bijbelschool en hoopt voorganger te worden.
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Semi-internaat (crèche).

Een nieuw programma is van start gegaan in de crèche, namelijk huiswerkbegeleiding.

Het gaat fijn met de kinderen van de crèche. Er komen nu ongeveer 70 kinderen in
de leeftijd van 3 tot 15 jaar. Het programma van de crèche kon uitgebreid worden
en daar zijn we erg blij mee. Vanwege ondervoeding (wat wil zeggen, tekort aan
vitaminen door eenzijdig voedsel) wordt de gewone en normale ontwikkeling van
een kind belemmerd en zo ook de verstandelijke capaciteiten. Er zijn b.v. kinderen
van zo'n 10 à 12 jaar die in de tweede of derde klas van de lagere school zitten. De
crèche zet zich in om de kinderen te helpen met wat binnen onze mogelijkheden
ligt. Op dit moment is dat uitgebreid met huiswerkbegeleiding. De burgemeester
heeft ons tafeltjes en stoelen geleend. Eén en twintig stoelen hadden we al kunnen
kopen door een gift van kinderen van een zondagsschool in België. Ook heeft de
Burgemeester op zich genomen om het salaris van een onderwijzeres te betalen! Er
zijn nu twee groepen kinderen die hiervan kunnen profiteren en die hiermee
geholpen worden.
's Morgens een groep van 8 tot 10 uur en 's middags een groep van 1 tot 3 uur.
De bouwwerkzaamheden staan gedurende onze afwezigheid drie maanden stil.
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Lourdes vertelt het Bijbelverhaal aan de groep van de grootste kinderen.

Kinderen hebben voor hun ontwikkeling ook nodig om te kunnen spelen. We kregen een draaimolen en hopen op “de
speeltuin” met nog meer apparaten uit te breiden
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Bezoek in Nederland.
Op 27 juni zullen Govert en Marlies de terugreis naar Brazilië weer aanvaarden, zo
de Heer wil.
We doen ons best om zoveel mogelijk zendingsvrienden te bezoeken en ook
kringen en scholen en Gemeenten.
Een fijne belevenis die we, in de korte periode dat we in Nederland zijn, al mochten
meemaken willen we u toch vertellen.
We waren bij een broeder en zuster op bezoek en na overleg werd ook een
Portugees echtpaar, dat nog een beetje moeite heeft met de Nederlandse taal,
uitgenodigd, zodat ze met ons, in het Portugees over de dingen van de Heer konden
spreken.. Het werd een vruchtbare avond omdat we de man tot de Heer mochten
leiden, het werd een feest bij de engelen in de hemel (Lucas 15:10)! De vrouw
werd bevrijd van bindingen aan dingen die voor God een gruwel zijn.
Prijst de Naam van Jezus, onder velen heeft Hij ook de enkeling op 't oog. Hij
houdt van ieder, ook van u!!
Indien u nog geen afspraak hebt gemaakt en graag een videofilm wilt zien, ofwel
op een andere manier gebruik wilt maken van onze diensten, dan kunt u bellen en
een afspraak met ons maken. Wij zijn te bereiken onder nummer 06 – 1470 1175.
Wij willen allen die het zendingswerk ondersteunen heel hartelijk dank zeggen!!
Weet dat we zonder uw hulp en gebeden onmogelijk kunnen doorgaan met het
werk van de Heer in Santa Bárbara do Tugúrio!
Misschien kunt u eens met vrienden en/of familie spreken over onze activiteiten op
het zendingsveld en ook hen interesseren zodat ook zij financiële en
gebedsmedewerkers kunnen worden.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!!
Wij wensen u allen van harte Gods nabijheid en zegen toe.
In Christus verbonden,
Uw Govert en Marlies Jonker.

Een foto tijdens een speciale
dienst in ons kerkje!
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Stichting Zending Brazilië voor Christus (Lid Evang. Zendings Alliantie)
Bestuur:
Voorzitter:
Vice voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Br. Jan Boon
Lidewijdestraat 2, 2524 XM Den Haag (070 - 39 61 972)
Br. Jan v.d. Harst
Koekoekstraat 23, 2352 CT Leiderdorp (071 - 541 8014)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 - 614 050)

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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