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

Waardevol voor God.
"Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God." Lucas 12:6
Lezen Lucas 12:4-7
De mussen waren maar heel gewone vogeltjes, in de tijd van Jezus. De armen aten
ze op. Ze werden heel goedkoop verkocht, 50 cent elkeen. Wanneer je twee duiten
gaf kreeg je de speciale aanbieding van 4 mussen en nog één extra!
De mussen hadden praktisch geen waarde! Jezus zegt dat zelfs deze kleine en onbelangrijke vogeltjes waardevol zijn voor God "Weest niet bevreesd: gij gaat vele
mussen te boven." Jezus voegt daar nog aan toe, dat vele mensen zich zonder enige
waarde voelen, denken dat niemand belangstelling voor ze heeft, dat ze zich voelen
als "niemand". Misschien voelen we ons allemaal af en toe wel eens zó. Allemaal
hebben we het wel eens nodig om eraan herinnerd te worden dat we héél waardevol zijn voor God. We zijn géén mensen zonder gezicht, zonder naam in een wijd
heelal. Jezus verzekerd ons dat God interesse heeft in ons als individu. We zijn niet
"niemand" maar we zijn "iemand". Elke persoon is van grote waarde voor God!
"Weest niet bevreesd, gij gaat vele mussen te boven".
Gebed: Dank U Heer dat U mij nooit vergeet. Helpt U mij nooit te vergeten en te
begrijpen dat, op dezelfde manier zoals u kijkt naar een mus, U ook voor mij zorgt
en in feite, voor alle mensen om mij heen. Amen
Geliefde zendingsvrienden,
Heel hartelijk gegroet vanuit het frisse en een beetje regenachtige Santa Bárbara do
Tugúrio. De laatste paar dagen was het ‘s nachts en ‘s morgens vrij koud, 9 graden,

dat was om ons er aan te herinneren dat het nog winter is. Maar er is dit jaar niet
veel kou geweest. U gaat in Nederland de herfst tegemoet en wij de lente.
Op de televisie en in de steden is het héél druk met reclame voor de nieuwe kandidaten voor de aanstaande verkiezingen op 6 oktober. De muren zijn beschilderd en
aan alle palen en lantaarnpalen hangen allerlei borden met gezichten van kandidaten die je toe lachen!! Geluidswagens rijden door de straten en allerlei debatten met
presidentskandidaten zijn op de TV. Bidt u met ons mee dat God Zijn Hand zal
houden in deze verkiezingen?! Hij zegt in Zijn Woord "Welzalig het volk, welks
God de Here is...." Psalm 33:12
Wij mochten op 4 mei herdenken dat God ons al 40 jaar heeft gegeven om samen
in de echt verbonden te zijn. Op die dag hebben we dat herdacht met onze kinderen
en kleindochtertje door samen ergens te gaan eten. Op 14 september a.s. hopen we
nog een feestje te hebben en "dankdienst" met de kerk, omdat we dan ook familie
uit Nederland in ons midden zullen hebben. We zijn de Heer erg dankbaar voor
alles wat we van Hem hebben ontvangen in al die jaren en ook in onze zendingsjaren!! We hebben strijd ervaren en zegeningen ontvangen en in alles mogen zien dat
God groot is en getrouw!!

In maart van dit jaar mochten we ons verheugen met visite van o.a. het
echtpaar J. en B. Zeeman, die een warm hart voor de zending hebben.
Naast Govert ziet u op de foto Cessa, een medewerkster van de crèche
die momenteel met 4 maanden zwangerschapsverlof is.
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Gemeente en evangelisatie.
Met blijdschap mogen we terugdenken aan het feest van het 20-jarig bestaan van de
kerk. De eerst geplande datum kon niet doorgaan, maar op 3 en 4 augustus was het
dan zover. Er waren veel spandoeken opgehangen en iedereen kon lezen dat God
getrouw is!! Voor Hem is een ieder van grote waarde, gaat een ieder ver boven de
mussen uit! Met zang, dans, prediking en teatro, kon Santa Bárbara do Tugúrio
weer van de Liefde van God horen en zien . Vele traktaten werden uitgedeeld!! Op
zaterdagavond heeft het flink geregend, maar toch hebben alle mensen die er waren
geluisterd, ze schuilden even en kwamen dan, als het droog was weer te voorschijn.
De groep meisjes die dansten gingen zelfs in de regen gewoon door!! Zondagmiddag bij de "Jezus-mars" waren er minder kerken aanwezig dan we gehoopt hadden.
Jammer...... de volgende keer beter!! Wij, Govert en Marlies, werden even later
even in het zonnetje gezet, op het podium geroepen, en we kregen een grote bos
rozen aangeboden van onze kerk. Het was een volledige verrassing en was erg
leuk!! We geloven dat de Heer nawerkt in de harten van de mensen van Santa Bárbara do Tugúrio.

In april kwam er een groep D.T.S.-ers uit Heidebeek om gedurende 14 dagen
hier bij ons hun getuigenis te geven in openlucht samenkomsten op pleinen.

In de Gemeente zijn we begonnen met 2 huis-familie-samenkomsten. Bij 2 mensen
van de Gemeente thuis. Op Vrijdagavond worden de buren en kennissen uitgenodigd en met het genot van een lekker kopje koffie met koek worden er Bijbelse
waarheden besproken op een héél ontspannen en informele wijze. We bidden dat er
zó meer vrijheid komt onder de mensen en we zielen tot God mogen brengen en dat
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de kerk zó mag groeien. Wilt u met ons meebidden? Er is aardig wat belangstelling,
bij de laatste ontmoeting (bij Bete thuis) waren er 10 buren aanwezig!!
Bij Broeder Geraldo waren er minder mensen aanwezig.
Extra Bijbelstudies. Op Zondagavond om 6 uur, nog vóór de officiële dienst begint,
geeft Pr. Fernando studie over de doop met de Heilige Geest en de Geestesgaven.
Semi-internaat (crèche)
Voor het werk begint wordt er met de medewerksters van het Semi-Internaat,
's morgens altijd een korte bidstond gehouden. We bidden voor het werk, de kerk,
de crèche, de kinderen enz. enz. ook voor de mensen in Nederland die het werk hier
in Brasil mogelijk maken door hun financiële gaven en gebeden. We bidden dat de
Heer hen zegent en dat het hen in niets zal ontbreken!! De vorige maand werden we
verblijd met een brief van een zuster in de Heer uit Eindhoven die al véél meer dan
20 jaar bidt en geeft voor het zendingswerk hier!! (We zijn de Heer héél dankbaar
voor al die trouwe mensen!!) Ze schreef dat de Heer voor haar zorgt en dat zij niets
tekort is gekomen, in al die jaren, terwijl ze toch met een minimum loon moet rond
komen! Wat heerlijk om zó af en toe te mogen zien dat God gebeden verhoort!!
Dank u Jezus!!
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Twintig jaar arbeid in Santa Bárbara do Tugúrio. Tot hiertoe
heeft de Heer ons geholpen! De straat was afgezet door een
'tent' waarin de genodigde groep uit Belo-Horizonte z'n
optreden had. Er waren veel spandoeken zodat iedereen kon
lezen wat er aan de hand was en wat Gods plannen zijn voor
de verloren mens.

Tijdens de tweede dag van het feest van het 20-jarig bestaan
van de kerk, hadden we een 'Jezus-mars'!
Voorop een auto met muziek, daarachter 3 vlaggen: van
Brasil, van de provincie Minas Geriais en van de stad Santa
Bárbara do Tugúrio.
Daarachter de broeders en zusters met veel spandoeken met
leuzen en Bijbelteksten en daartussen liepen broeders en
zusters traktaten uit te delen.

De groep D.T.S.-ers tijdens het kinderwerk op de binnenplaats van
de crèche.

Govert heet al de genodigden en
bezoekers van harte welkom bij het
begin van het evenement.

•

•

Voordat Cessa wegging (4 maanden zwangerschapsverlof) wisten we niet wie
haar moest opvolgen of vervangen. We baden daar ook veel voor! Ook dit gebed heeft de Heer verhoort. Bete (Bettie in het Nederlands) de zuster van Pr.
Fernando staat helemaal alleen voor de opvoeding van haar 4 kinderen, (leeftijd van 5 tot 10 jaar)! Haar hebben we gevraagd hier te komen, wat ze maar al
te graag deed!! Voor haar was het een zegen om hier te kunnen komen en ook
wij zijn erg geholpen met haar hulp en krachten. Wij zijn blij met haar, niet
alleen als kookster in de crèche, maar óók geestelijk kan zij ingezet worden.
Alle medewerkers van de crèche hebben sinds een paar maanden uniform (ik
blijf u de foto schuldig, die was mislukt) d.w.z. een grijze blouse waarop de
naam en een figuur van het Semi-Internaat staat. Het staat erg leuk en netjes!!

Het gezinnetje van onze nieuwe medewerkervoorganger Fernando met zijn vrouw Daniëlle en hun
intussen 4 maanden oude dochtertje Amanda. Zij
kwamen op 7 mei hier bij ons de gelederen versterken.

•

Het speeltuintje van de crèche wordt ook steeds beter en uitgebreider. Nu is er
een zandbak bijgemaakt en het is een lust om te zien hoe de kinderen genieten
van het spelen in het zand.
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Het programma van de crèche is ook helemaal veranderd en omgezet. Er zijn
nu meerdere groepen waar mee gewerkt wordt, omdat ook Pr. Fernando en z'n
vrouw Danielle een groep onder hun hoede hebben. Vooral ook op geestelijk
gebied kan er nu intensiever met de kinderen gewerkt worden.
Een dezer dagen kwam er een meisje die in Santa Bárbara do Tugúrio woont
en studeert voor voedingsspecialiste, op de crèche om te vragen of ze daar haar
stage mocht doen. We hebben dat aangenomen en het is leuk te zien wat al
haar plannen zijn en al de informatie die ze geeft. Al de kinderen zijn nu gewogen en er wordt zo van dichtbij de ontwikkeling van de kinderen in de gaten
gehouden.
Onder het gebouw van de crèche was een grote ruimte open. Daar zijn we nu
druk bezig om een woonhuis te bouwen. Het is bijna klaar en de bedoeling is
dat voorlopig Cessa (na haar verlof) met haar gezin daar gaat wonen. Later is
het de bedoeling dat Pr. Fernando daar gaat wonen, zodat we dan voor hem
geen huur meer behoeven te betalen.
Er is een ruimte gebouwd in de crèche, waar de baby's en kleuters opgevangen
zullen gaan worden. In de vorige Nieuwsbrief hebt u kunnen lezen dat we al 2
babybedjes en badjes hebben kunnen kopen. Toch hebben we nog veel materiaal nodig!! Bidt u mee dat hierin voorzien gaat worden!?
De gezondheidspost, die ook deel uitmaakt van het gebouw van de crèche, is
nu ook helemaal afgebouwd!! Maar het kan nog niet gaan functioneren, want
alle materialen ontbreken nog!! Opbergkasten, tafel, stoelen onderzoektafel,
prullenbakken enz. enz. Ook hiervoor willen we graag uw gebed vragen!! Als
die materialen er zijn komt er regelmatig een arts zodat ook de lichamelijke
gezondheid van de kinderen regelmatig onder controle zal kunnen zijn en er
eerste hulp geboden kan worden.

Landbouwproject.
In vorige rondzendbrieven hebben we verteld van de man die op het landbouwproject werkt, hij heet José. We vertelden van zijn 14-jarig dochtertje die eigenlijk
heel veel en ernstig ziek is. Ze heet Estefânia. Ook nu weer is ze ernstig ziek en
moet een hartoperatie ondergaan om het water wat om haar hart heen ligt weg te
nemen. Het meisje lijdt erg en ook haar ouders vanwege alle zorgen en spanningen.
Wilt u altublieft ook hiervoor bidden??!
Verder gaat alles goed op het landbouwproject. Er hebben weer 3 koeien gekalfd,
waardoor de melkproductie omhoog gaat. Ook gaan we nu de regentijd tegemoet
zodat er weer meer vers groen zal gaan groeien voor de beesten.
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Wilt u met ons DANKEN voor:
• De getrouwheid van God en de verhoring van gebeden.
• Voor het Woord wat gebracht wordt, in de kerk, in de crèche en in de familiereunie.
• Voor de nieuwe medewerkers.
• Voor de nieuwe ontwikkelingen in de crèche.
Wilt u met ons BIDDEN voor:
• Dat mensen zich zullen bekeren tot God.
• Voor de financiële ondersteuning.
• Voor materialen voor de baby en kleuteropvang
• Voor materialen voor de gezondheidspost.
• Voor de gezondheid van Lourdes, (onze schoondochter), waar nog niet veel
verbetering in zit.
• Voor de gezondheid van Estefânia.
• Voor de verkiezingen van 6 oktober.
Wij danken de Heer en ook u allen, die zo trouw het werk hier opdragen aan de
Heer en hun gaven geven zodat we hier dóór kunnen gaan met werk en getuigenis
van de Liefde van God. Dank u wel!!
God zegene u allen.
In Christus uw broeder en zuster Govert en Marlies Jonker en medewerkers.

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 (Lid Evang. Zendings Alliantie)
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 - 656 290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591-622 190)
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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