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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.
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Santa Bárbara do Tugúrio

Geliefde zendingsvrienden,
We zijn de Heer dankbaar dat we in de laatste maanden veel bezoekers in de
diensten mogen ontvangen. Mensen die toch vaak eerder Gods Woord hebben gehoord, maar die toch nog wel moeten besluiten ´ik wil erbij horen`,
en mede verantwoordelijkheid voor de gemeente van de Heer dragen. We
bidden voor deze mensen.
Op 25 mei is een jong stel uit onze Gemeente getrouwd. Ze hebben in de
Gemeente van de Heer elkaar trouw beloofd en zo mochten zij de zegen van
de Heer ontvangen. Dit is het plan van de Heer, om zó een gezin te beginnen. De tegenstander wil niets liever dan families kapot maken. Het was fijn
om zo de wil van de Heer te mogen doen door dit huwelijk in te zegenen. De
dag nadat Govert en Marlies hun 50-jarig huwelijksfeest vierden, hebben we
ook het 30-jarig bestaan van onze kerk in Santa Bárbara do Tugúrio herdacht.
Op die dag hebben we ook twee broeders ingezegend, één als diaken voor
Mercês en één broeder als oudste in Santa Bárbara. Die broeder voor Santa
Bárbara heet Valdemir, hij is getrouwd met Aparecida en samen hebben ze
een dochtertje van 8 jaar, Pamela. Valdemir volgt een cursus theologie in
Barbacena tot het eind van het jaar.

Gemeente in Santa Bárbara
Valdemir is ontzettend hard gegroeid in Bijbelkennis. In de gemeente heeft
hij veel gelegenheid gekregen om te prediken en hij ontwikkelt zich heel
goed en snel. Nu hebben we hem als bestuur van de kerk, samen met de
gemeente gevraagd als betaalde kracht te komen werken.
Zijn vroegere baan was jenever maken. Dat werk heeft hij opgezegd en zo
kan hij fijn ingezet worden om huisbezoeken te doen en Bijbelstudies te
geven enz. De gemeente zelf
zal met het geven van tienden en met collectes zijn
salaris betalen. Iedereen was
akkoord en zo is hij op 8 juli
ingezegend als oudste van
de kerk in Santa Bárbara. Hij
zal ook in Mercês assistentie
geven. We willen uw gebed
vragen voor hem, want voor
gesprekken met mensen is
veel wijsheid nodig. Ook
voor zijn vrouw Aparecida vragen we uw gebed, want ze is geestelijk niet zo
snel gegroeid als haar man. Het is zeker goed als zij een steun en hulp kan
zijn voor haar man.
In het weekend van 1 en 2 september kreeg de gemeente een uitnodiging
van de plaatselijke gemeente van de Assembleia de Deus, die een speciaal
feest had vanwege de verjaardagen van hun vrouwengebedsgroep “Roos
van Saron” en de jeugd zanggroep genaamd “Groep Ágape” . Wij als gemeente van Sta. Bárbara waren bij hen te gast, waardoor onze eigen dienst
kwam te vervallen.
De operatie van Marlies
Marlies is enkele maanden geleden gevallen met beide handen op de grond.
Haar linker hand en pols deden veel pijn en na een tijd werd de duim onbruikbaar. Na onderzoek bleek dat een pees was geknapt. De dokter zei dat
die pees weer aan een andere pees gezet kan worden, zodat de duim weer
bruikbaar zal zijn. Op 10 juli is die operatie gedaan. Na 6 weken in een soort
gips en daarna fysiotherapie is de duim alweer bruikbaar en ze moet nog
enkele malen fysiotherapie doen om alle stijfheid te laten verdwijnen.
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Gemeente in Mercês
De Gemeente vierde in juni haar vierjarig bestaan. In bijna alle diensten
brengt een prediker van een andere Evangelische kerk in Mercês, het Woord.
Dit is ook een proclamatie van eenheid in de Heer, ook al zijn er wel eens
verschillen in doctrines. De laatste dienst deze maand zal er een gospelzanger zijn. Zijn naam is Sergio Santos. Hij woont ongeveer zo´n 130 km bij
Mercês vandaan. Hij is een vertrouwde broeder bij ons want hij is al vele
malen bij ons geweest. Hij zal ook het Woord brengen.
Een bijzonderheid in Mercês is dat er veel huisbezoeken worden gedaan. Er
is dan gelegenheid voor de broeders en zusters om veel vragen te stellen en
duidelijke uitleg te krijgen over geestelijke zaken.
Er was een heel gezegende huissamenkomst bij Sonia. Eerst moest
iedereen een lekkere maaltijd genieten, echt op Braziliaanse manier
klaargemaakt. Het vlees werd eerst
bereid op een hout vuurtje buiten op
de binnenplaats en verder afgemaakt
binnen in huis op het houtfornuis.
Na de prediking mochten de aanwezige christenen een getuigenis geven
of een lied zingen. Met blijde harten
werd er na afloop afscheid genomen.
Campolide
Door verhuizingen van een aantal gezinnen is daar nu nog maar één echtpaar overgebleven. Ismaël ging eenmaal in de twee weken met ons volkswagenbusje vol mensen daar naartoe (zo´n 45 km hier vandaan) om daar een
huissamenkomst te houden. We hebben gebeden dat het echtpaar een andere kerk zou vinden, maar dat is niet makkelijk want in hun stadje is geen
Evangelische kerk. Ze willen nu toch in onze kerk blijven.
Er is een oplossing gevonden op de volgende manier: Eenmaal per maand
zal Ismaël met ons volkswagenbusje met broeders en zusters daar naartoe
gaan voor een huissamenkomst.
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En verder zal het echtpaar met
openbaar vervoer (bus) naar
onze diensten in Sta. Bárbara
komen. Laat in de avond is er
dan geen bus om weer terug
naar huis te gaan. Dan kunnen
ze hier in het leegstaande huis
(waar voorganger Fernando
woonde) onder het kinderopvangcentrum overnachten,
douchen en een ontbijt ontvangen van het opvangcentrum. Dit betekent minder reizen voor Ismaël en meer contact met de gemeente voor het oudere echtpaar.
Eliana
Hallo broeders en zusters,
Ten eerste hoop ik dat alles goed gaat met iedereen. Met mij is er nogal veel
gebeurd de laatste tijd. Dat heeft tot veel veranderingen geleid. Ik zal er iets
over vertellen. Op de Bijbelschool komen er veel dingen op je af, niet alleen
op studievlak, vakkennis, omgaan met elkaar, enz. maar bovenal het geestelijke in jezelf, daar ben je intensief mee bezig.
We hebben daar dan ook begeleiding bij, een “geestelijke verzorgster” waar
we wekelijks gesprekken mee hebben. Ik groeide en leerde veel, het was echt
geweldig fijn, maar er kwamen ook moeilijke dingen naar voren uit het verleden. Om die te verwerken heb ik een tijdje intensieve hulp gehad en werd
langzamerhand duidelijk dat het wellicht beter was om meer rust te nemen
om het één en ander van mijn levensloop op een rij te krijgen en verder te
verwerken. Dat is nodig om geheeld te worden in mijn geest, ziel en lichaam,
zodat mijn studie en toekomstige bediening zich in meer vrijheid en ontspanning kunnen ontwikkelen. Dit werd ook door de Heer aan mij bevestigd.
Hij maakte mij duidelijk dat er nu een nieuwe tijd aanbrak, namelijk om weer
thuis bij mij ouders te zijn voor een tijd, (om te helpen). Dus moest ik stoppen met de Bijbelschool (in ieder geval dit jaar), niet omdat ik dat wilde of
dat het niet goed ging op school, maar omdat de Heer dit zo wilde.
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Deze beslissing is genomen in goed overleg met de begeleiders op de Bijbelschool. Ook het zendingsbestuur staat hier helemaal achter.
Misschien snapt u het allemaal niet zo goed, ik ook niet echt, maar ik doe het
om de Heer te gehoorzamen. (Ik weet dat alles wat de Heer doet een reden
heeft, en dat Hij het beste voor mij heeft). En omdat ik het ook niet zo goed
begreep en er een beetje mee zat (omdat ik moest stoppen met de opleiding terwijl ik het er zo naar m’n zin had) gaf de Heer mij de Bijbeltekst in
Prediker 11: 4b + 5: “Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van
God, die alles maakt”.
Wij kunnen niet altijd de wil
van de Heer in ons leven begrijpen. Maar ik ben nu weer
hier, en help in het huis van
mijn ouders en in de gemeente waar nodig. En ik blijf gewoon bidden dat de Heer
verder Zijn wil en plannen in
mijn leven uitvoert, en dat Hij
mij duidelijk maakt wat te
doen volgend jaar januari als
de tijd voor een beslissing
gekomen is.
De boerderij
Hiervoor is Ismaël verantwoordelijk. Hij doet dit werk met heel veel plezier,
maar het is voor hem erg veel omdat hij ook heel actief is in de gemeentes.
Op de boerderij is een broeder die hem helpt. Hij heet Ladinho. Een paar
weken geleden werd hij opeens ziek. Ladinho kon ineens niet goed meer
zien, viel opeens ontzettend veel af, wel 3 kilo per dag en hij kon ook geen
eten binnenhouden. Hij werd snel opgenomen in het ziekenhuis en het bleek
een acute zeer ernstige suikerziekte te zijn. Hij kwam op de I.C. terecht. Intussen is hij weer thuis maar moet zelf leren zijn bloed te controleren en zichzelf
injecties toedienen. De Heer heeft zijn leven gespaard, hij was dicht bij de
dood, zomaar ineens. Inmiddels is hij weer aan het werk. Hij moet regelmatig

-5-

medicijnen gebruiken en bloedonderzoek laten doen. Hij voelt zich goed en
gelukkig heeft hij ook geen problemen meer aan zijn ogen. Dit is zeker een
dankgebed waard want we vreesden voor zijn leven!
Gemeenteraadsverkiezing
Ismaël is door de burgemeester vele keren en met klem gevraagd om zich
kandidaat te stellen als gemeenteraadslid voor de komende verkiezingen op
7 oktober, als kandidaat voor zijn partij. Er zijn hier 2 partijen. De huidige
burgemeester helpt ons kinderopvangcentrum door het sturen en betalen
van 7 onderwijzeressen. Ook elektriciteit en het gasverbruik wordt door de
gemeente betaald. Nu bestaat de kans dat, wanneer de andere partij gaat
winnen, er een andere burgemeester komt en dat dan de hulp voor het kinderopvangcentrum stopgezet gaat worden. Daarom willen we u vragen om
uw gebed voor deze verkiezingen.
Gebed om hulp vanuit de gemeenteraad
Gebed: dat Ismaël zal worden gekozen als gemeenteraadslid als dat in Gods
plan past. Hij werkt nu veelal ´s morgens op de boerderij en ‘s middags voor
de verkiezingen. Gebed: dat de nieuw gekozen burgemeester, van welke
partij hij ook mag zijn, ons zal blijven helpen met het kinderopvangcentrum.
Ondersteuning gevraagd
Dit onderdeel is geschreven door Jacques Helder en Leen Schotte, de twee
bestuursleden van Stichting Zending Brazilië voor Christus.
“Als bestuur willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Gezien de jaarlijks stijgende salarissen en de toegenomen kosten voor
levensonderhoud in Brazilië moet er met meer keuzes gezocht worden naar
de besteding van de giften die vanuit Nederland worden aangedragen. De
vraag daarbij is hoe we meer mensen kunnen betrekken bij het zendingsproject, om de ons gestelde doelen te halen. Gezocht wordt verder naar
creatieve acties om meer geld te kunnen sponsoren. Wilt u meebidden in de
toegenomen vraag naar ondersteuning, zodat het kostbare zendingswerk in
Sta. Bárbara en omgeving voldoende voortgezet kan blijven worden?”
Film over het zendingswerk van de familie Jonker
Op de website ( www.zendingbrazilie.nl ) kunt u deze zendingsfilm bekijken.
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Gebedsonderwerpen
Dankt u voor:
De vele bezoekers in de diensten.
Het goede resultaat van Marlies´ operatie aan haar duim.
De oplossing voor het echtpaar uit Campolide.
Bidt u mee voor:
Een nieuwe penningmeester in Nederland.
De verkiezingen voor burgemeester en gemeenteraad op 7 oktober.
Meer ondersteuning voor het gehele zendingswerk.

Govert en Marlies en hun medewerkers
bidden u Gods zegen toe en groeten u van harte.
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 4748009)
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 Gerais, Brazilië
E-mail: cena.jonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
Boekhouder:

Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)

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 Vrouwenweg 1
3864 DX Nijkerkerveen
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