Nieuwsbrief 132 april 2017
“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe
geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder
prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk
geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede
boodschap brengen.”
Romeinen 10: 14,15
Evangelisatie campagne
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Met een blij hart begin ik deze
nieuwsbrief met het goede
nieuws van de evangelisatie
campagne, gehouden op 25
maart en beëindigd op zondag
de 26ste met een dienst in de
kerk.
God heeft vele mensen tot het
hart gesproken door de deur
aan deur actie en door de
openluchtdienst met podium en
met een super muziekband van de groep uit Belo Horizonte PCT Projeto
Conquistando a Terra (Project veroveren v/d wereld) van Bárbara Brant.
Ongeveer 120 mensen kwamen dit weekend, met 2 bussen vol. We
hebben hen allemaal slaap- en eet-gelegenheid kunnen aanbieden in het
Kinderdagverblijf en in het oude en het nieuwe kerkgebouw in Santa
Bárbara do Tugúrio (120 matrassen op de vloeren). Maar het was het
ongemak waard, want 50 mensen hebben hun hart aan de Here Jezus

gegeven, 100 kinderen
hebben het evangelie
gehoord, ongeveer 130
huizen zijn bezocht, waarvan
30 mensen opnieuw bezocht
willen worden. Prijs de Heer !!!
Sinds het zendingswerk
bestaat hier, is er nog nooit
voor zoveel mensen gekookt.
Op zaterdag de 25ste hebben
de kooksters 12 uur in de
keuken staan werken om de hele groep van eten en drinken te voorzien
tijdens de campagne. Maar geen één zag je met een lang gezicht; samen
met wat vrijwilligsters hebben ze een heel fijne werkdag gehad. Er is heel
veel voor gebeden, ook door jullie in Nederland, en het werk heeft vrucht
gedragen, echt een zegen, Halleluja!
1ste Kampeerweekend met carnaval v/d gemeente
En om nog even door te gaan met zegeningen, heeft het zendingswerk
zijn eerste eigen carnaval kampeerweekend georganiseerd voor jeugd,
tieners, jong en oud uit de kerk. Wat zo geslaagd is geweest, dat we van
plan zijn het elk jaar te doen. Eunice Jonker (dochter van Ismaël en
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Lourdes) heeft praktisch het hele programma gemaakt. Ik was zeer trots
op haar, want ze wist echt de juiste dingen op de juiste tijd te plannen,
wat zonder één probleem is geslaagd. Het kamperen begon zaterdagmiddag en eindigde op dinsdagmiddag. We waren een groep van
ongeveer 50 personen, jong en oud. Ons
programma zag er als volgt uit: We
begonnen met stille tijd, dan hadden we het
ontbijt, een dienst ‘s morgens, warm eten,
schoonmaken en afwassen, even rusten en
dan hadden we spelletjes, waar we ook flink
bij moesten bewegen.
Daarna mochten we zwemmen als we wilden,
voetballen, enz. Dan de file voor het douchen,
de lunch en ’s avonds weer dienst. Voor alle
samenkomsten hadden we een spreker
uitgenodigd van buitenaf, zodat we niet
steeds dezelfde persoon hadden; dat verveelt
snel voor een tiener.
We hebben een hele tijd gebeden voor de tiener Alexandre, die niks van
God wilde; hij is de 14-jarige zoon van Magna Jonker. Hij is erg
opstandig, en wilde carnaval vieren op straat. Maar dat mocht hij
uiteraard niet dus moest hij mee naar het kampeerweekend, ook omdat
Magna moest werken. We dachten dat we grote problemen met hem
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zouden hebben, want tenslotte hij ging tegen zijn wil mee, maar het
tegengestelde gebeurde: hij deed overal aan mee, en je zag hem overal
lachen en spelen. Geweldig gewoon. Hij heeft echt genoten. En we
mogen zeggen dat het woord van God, letterlijk niet leeg terug komt,
want hij is iets veranderd sindsdien. Hij heeft nog zijn problemen en
moet van school naar de psychiater, maar hij gaat zo af en toe ook mee
naar de kerk en bidt en leest de bijbel samen. De evangelisatie campagne
had ook T-shirts laten maken, hij wilde er ook één en gaat er zelfs mee
naar school, met een bijbeltekst achterop uit Jeremia 29:11. Dank aan
ieder de voor hem heeft gebeden, en ik vraag om toch door te bidden,
dat hij zich echt zal gaan geven voor de Heer, want uiteraard hebben de
wereld en vriendjes heel veel invloed op hem en alle tieners hier, ook van
de “aanbidders zonder grenzen”.
Eunice gaat nu naar de universiteit en moest de dag en de tijd
veranderen van hun samenkomen, van vrijdag avond naar zaterdag
middag, maar dan komt er bijna geen tiener meer, dat is zo jammer.
Eunice is alles aan het doen om het groepje staande te houden.
Internationale vrouwen dag op 8 maart
Zoals elk jaar, wilden de mannen uit de gemeente graag deze dag vieren
en iets voor de vrouwen doen. Echt leuk. We hebben een speciale dienst
gehad en daarna hapjes met drinken erbij. Aan het einde van de dienst
gingen we naar voren voor gebed en kreeg iedere vrouw een roos. Dat
was woensdag 8 maart. In onze zustergemeente in Mercês hebben we op
donderdag, de volgende dag, eenzelfde dienst gehouden voor alle
vrouwen daar. Zie foto’s.
Baby shower van zuster Glauciela uit Lagoa
Lagoa is de naam van één van de drie plaatsen waar huissamenkomsten
worden gehouden op maandag avond. Een paar huizen bij elkaar heel
ver in de “bushbush” tussen de bergen, waar je alleen kunt komen als het
niet regent. Wel een prachtige omgeving.
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Zuster Glauciela heeft al een zoontje en verwacht nu een dochtertje
(Gabriela). Ze is al 9 maanden zwanger, dus waarschijnlijk wordt het deze
week geboren. Afgelopen zondagmiddag zijn we met een groep van
ongeveer 20 personen bij haar op bezoek geweest om een baby shower
te houden. Het werd druk bezocht, ook door de buren er omheen. Ze
was zeer verbaasd, en kreeg heel wat babyspulletjes. Het was een hele
fijne dienst en gezellig samen zijn. We hebben voor haar en de baby
kunnen bidden, dat alles goed mag gaan.
Kinderdagverblijf CENA
Opnieuw mochten we de Here danken voor zijn grote zorg en
zegeningen, ook op het kinderdagverblijf. De deuren gingen opnieuw
open op 6 februari, na de grote vakantie, die hier in december en januari
wordt gehouden.
Elk jaar is het spannend wie de burgemeester zal kiezen om als
onderwijzers op het dagverblijf te komen werken. Dat is de hulp die we
geheel gratis krijgen van de stad. Het is nooit zeker of de burgemeester
het gaat doen. Dat is allemaal afwachten. Lourdes zegt, dat ze dik
tevreden is met de keuze die ze nu kreeg. Dit jaar 5 onderwijzeressen, die
voor halve dagen komen werken. Dus kunnen we zeggen: een goed team
voor het jaar 2017. Prijs de Heer! We danken u ook voor uw gebeden en
gaven. De Heer zorgt voor ons, dat kunnen we overal merken en zien.
Lourdes heeft een nieuwe kleine trampoline gekocht voor de
kinderen, en ja hoor, gisteren kreeg een klein meisje een botsing met een
ander kind, en had veel pijn aan haar arm. Hup naar de grote stad
Barbacena, 25 km bij Santa Bárbara do Tugúrio vandaan, om een foto te
laten maken. God zij dank, was er niks gebroken, ze had alleen een zere
plek door de botsing. Gekneusd zeggen ze toch in Nederland?
De vraag naar een plek in het Kinderdagverblijf is groot. Ze
maken aan het begin van het jaar meestal een rij om hun kinderen op te
geven. Soms is er dan ook geen plekje meer over. Er zijn ook regels te
volgen m.b.t de veiligheid van de kinderen, en daar moeten we ons aan
houden, hoe graag we ook alle kinderen willen helpen. Uiteraard gaan
noodsituaties altijd voor. Dit jaar zijn alle 73 aangemelde kinderen
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aangenomen. In het algemeen zijn de ouders erg dankbaar dat de
opvang er is, omdat ze vaak te weinig verdienen om voor hen te zorgen,
en op die manier overdag kunnen gaan werken om toch nog wat meer
geld binnen te krijgen. Want òf de moeder is gescheiden, òf de vader
werkt niet, òf verdient veel te weinig, dat kan allemaal hier.
We danken dan ook de Here Jezus met heel ons hart, dat we
deze mensen kunnen helpen dankzij uw kostbare gaven en gebeden.
Dank u wel.
Van het bestuur
In de vorige nieuwsbrief is meegedeeld,
dat Piet van Engen (1950) is aangetreden
als penningmeester van het bestuur in
Nederland. In deze nieuwsbrief vertelt hij
iets over zichzelf:
Ik ben opgegroeid in een protestants gezin. Dat gaf een basis onder mijn
leven. In mijn studententijd kwam ik tot geloofsverdieping bij de
Navigators. Na de studie ging ik naar Eindhoven en ontmoette Wietske,
die een paar jaar later mijn vrouw zou worden. Zij was als jong meisje
met haar ouders vanuit Nederland naar Brazilië geëmigreerd en 21 jaar
later weer teruggekomen. Inmiddels hebben we 3 geweldige kinderen,
een dito schoonzoon, en 2 prachtige kleinkinderen. In Brazilië wonen
verschillende familieleden van ons, die we af en toe opzoeken en de
volgende keer hopen we natuurlijk ook Santa Bárbara do Tugúrio aan te
doen. Enkele jaren geleden ben ik met pensioen gegaan na bij Philips
gewerkt te hebben, o.a. als projektleider van technische innovaties.
We ontmoetten Govert, Eliana en Lourdes, toen zij bij hun laatste bezoek
aan Nederland naar logeerruimte zochten in de buurt van Eindhoven en
bij ons terecht kwamen. Ik werd enthousiast voor het werk dat zij doen
en voelde me geleid de taak van penningmeester op me te nemen.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat de kerken actief zijn in Mercês en Santa Bárbara.
 Voor het gezegende en geslaagde kampeerweekend tijdens carnaval.
 Dat vele mensen hun harten aan de Here Jezus hebben gegeven,
tijdens de evangelisatiecampagne.
 Voor alle vrouwen, die deel hebben aan het lichaam van Christus.
 Voor Gods aanwezigheid, liefde en troost tijdens ons rouwproces
(fam. Jonker).
 Voor de fijne baby shower van Glauciela.
 Voor het kinderdagverblijf en de voorziening door de burgemeester.
We vragen uw om met ons mee te bidden voor:
 Geestelijke groei in de gemeentes, ook bij de jonge “Aanbidders
zonder grenzen” en het zangkoor de Levitas.
 Wijsheid en kracht voor het nieuwe leidersteam in Brazilië om aan de
nieuwe eisen van sponsors en de Nederlandse overheid te voldoen.
 De toekomst van het zendingswerk en het daarvoor benodigde
(financiële) organisatie- en papierwerk, in Nederland en Brazilië.
 Dat de nieuwe gelovigen standvastig blijven en geestelijk groeien.
 Voor Alexandre, de zoon van Magna Jonker.
 Fátima de vrouw van oudste Expedito. Zij wordt behandeld voor
borstkanker, en krijgt nu bestralingen.
 Dat wij als gemeente alle mensen kunnen bezoeken, helpen en goed
onderwijs kunnen geven door Gods woord. Voor wijsheid en kracht.
 Voor de geboorte van Gabriela, baby van Glauciela.
 Voor een goed jaar met veel bijbelonderwijs voor alle kinderen van
het dagverblijf.
 Voor de ouders van de kinderen.
 Voor Govert zijn gezondheid. (Hij moet binnenkort een huidkanker
plekje op zijn hoofd weg laten halen).
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (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

Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé - Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
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: elianajonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651476
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via
- ABN-Amro bank: NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)
- ING bank:
NL77 INGB 0004 3055 31
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.
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst mogen wij echter geen
giften meer ontvangen voor personen. Wij willen u daarom vragen een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus, p/a Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen,
email: info@zendingbrazilie.nl.
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