Nieuwsbrief 139 december 2018
“Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in
Betlehem, de stad van David.”
Lucas 2:11

Geliefde belangstellenden, familie en vrienden,
Ik hoop dat alles goed gaat met u en ook met uw familieleden. Het is
alweer de laatste maand van het jaar. Vliegt de tijd in Nederland ook zo
hard als hier? Ongelofelijk, over 3 weken zitten we al in 2019. Maar in
ieder geval mogen we onze Heer dankbaar zijn, voor al Zijn liefde, trouw
en zorg die we mochten ontvangen ook dit jaar, in ons eigen leven en in
het zendingswerk.
Regentijd
Ik wil u graag vertellen
over Gods bescher-ming
die we elk jaar weer
mogen ervaren in dit
moeilijke en ge-vaarlijke
seizoen in Brazilië, de
regen tijd. Misschien zit
u wel eens iets er over
op het nieuws. Elk jaar
Auto geraakt door omgewaaide boom in Mercês
opnieuw hebben we te
maken met
overstromingen, schuivende grond, vallende bomen en takken,
verwoeste huizen, auto’s, met vaak de dood als gevolg.
Afgelopen vrijdag 7 december is het in de stad Barbacena (25 km
hier vandaan) noodweer geweest. Op dat moment was Ismaël daar met
de kombi vol mensen, en het regende heel hard, met storm en bliksem.
Plotseling brak er een boom van 20 meter hoog, raakte alle electriciteits
kabels en kwam neer op een geparkeerde auto.

Vaak als het hier regent, regent het zo hard en zoveel, dat de grond en
alle riolen het water niet meteen aankunnen, zodat er overstromingen
zijn. Laast in de hoofdstad is een mevrouw en haar dochter omgekomen
in een overstroming. Het water kwam boven hun auto uit, ze konden er
niet uit komen en verdronken allebei. Er overlijden heel veel mensen elk
jaar in de regentijd. Echt een reden om voor te bidden.
Verkiezingen
Dit jaar moesten de Brazilianen opnieuw stemmen voor een nieuwe
president voor de komende vier jaar.
In oktober was er volop politieke propaganda. Er waren veel kandidaten
voor het presidentschap. Waarschijnlijk heeft u wel op het nieuws kunnen
volgen dat de nu gekozen president Jair Bolsonaro, op één van zijn
politieke presentaties, op straat werd neergestoken in zijn buik. Hij is
zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij meteen werd
geopereerd. Later moest hij zelfs voor een tweede keer geopereerd
worden, omdat hij een onstekking kreeg. Maar gelukkig knapte hij goed
op na een paar weken opgenomen te zijn. Na een tweede stemronde
heeft Jair Bolsonaro de verkiezingen gewonnen. Volgens veel mensen is
het de beste keuze geweest
Zanggroep Levitas in Santa Bárbara do Tugúrio met doopdienst
Dit jaar vierde het zangkoor Levitas haar 13°jaarfeest. Het werd gevierd
op zaterdagavond 24 en zondagmorgen 25 november. Er was al een
aantal kandidaten voor de doop, maar we hebben even gewacht, om
samen met de Levitas een doopdienst te houden op de zondagmorgen.
In totaal werden 11 mensen gedoopt. Dat is voor ons best een groot
aantal moet ik zeggen. Een paar nieuwsbrieven terug schreef ik over
Karina en Jonathan; zij werden op die zondagmorgen gedoopt en ook
Karin Jonker, de jongste dochter van Ismaël en Lourdes, en haar vriend
Vinícius. Het was een hele gezegende dienst, met twee gastsprekers,
twee muziek groepen, dans en theater en we mochten het afsluiten met
een heerlijke warme maaltijd op het kinderdagverblijf.
Aan het eind verkochten we heerlijke zelfgemaakte toetjes die een paar
zusters hadden gemaakt om te helpen met de kosten voor het feest. Ik
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Doopdienst in Santa Bárbara do Tugúrio met 11 kanddidaten

heb zelf een specialiteit (dat zegt iedereen) en verkocht een bananentaart. Wel grappig, want het is hier echt een bananen stadje. Ismaël
brengt bijna elke zondagavond bananen naar papa´s huis, en daar maak
ik soms bananentaart van.
Zanggroep Semear in
Mêrces
Ook de zanggroep
Semear vierde hun
jaarfeest, alweer hun
4° jaar. Het werd
gehouden op 26 en
27 oktober. Camila, de
dochter van pastoor
Jaarfeest zanggroep Semear
Antônio heeft de
zanggroep overgenomen van haar moeder toen ze overleed in 2015. Ze voelde zich meteen
verantwoordelijk voor de groep, om hen verder te begeleiden.
Het werd gevierd door twee speciale diensten met twee verschillende
gastsprekers, en veel zang en optredens. Het was een gezegende en een
fijne tijd samen. Één jonge man gaf zijn hart aan de Here Jezus. Alleen
daarom al is alles het waard geweest, want in de hemel is er dan ook
feest.
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Trouwdienst pastor
Antõnio en Shirlene
Afgelopen zaterdag 7
december is pastor Antônio
uit onze zustergemeente
Mêrces, getrouwd met
Shirlene. Pastor Antônio’s
eerste vrouw is overleden. Hij
bad dat de Heer hem een
lieve vrouw zou geven om
Bruiloft pastor Antônio en Shirlene
samen dienstbaar te zijn. God
bracht Shirlene op zijn weg.
Als je ze zo ziet, passen ze goed bij elkaar, een mooi echtpaar. We hopen
en bidden dat ze gelukkig samen mogen zijn en dat ze nog vele jaren
dienstbaar mogen zijn in onze zuster gemeente in Mêrces.
In het museum van de stad
Eén van de ambtenaren van het gemeentehuis heeft een tijdje met
Eunice samen gestudeerd, en heeft op die manier kennis opgedaan over
het zendingswerk. Zij is bezig om een Museum in te richten over de
geschiedenis van de stad Santa Bárbara do Tugúrio.
Leuk was, dat ze pa en ma daar ook bij heeft betrokken. Ze vroeg
of wij mee wilden doen aan een interview en filmopnames van het
zendingswerk, want we horen bij de geschiedenis van de stad. We waren
zeer verrast en erg dankbaar voor deze waardering.
Op 1 september was de opnamedag. Ze vroegen of wij zoveel mogelijk
een Nederlands tintje aan alles konden geven, en of we ook een beetje
Nederlands wilden spreken met elkaar. Ook werd er gevraagd of we een
Nederlandse lunch konden maken, zodat ze het konden proeven.
Ze hadden een vragenlijst samengesteld om papa te interviewen, om zijn
verhaal te horen vanaf de tijd dat hij en mama uit Nederland vertrokken.
Hij heeft zijn best gedaan, en we hebben ook uitgelegd hoe de familie de
laatste jaren heeft geleefd. En hoe het nu is met het gehele zendingswerk
van Govert en Marlies Jonker. Ze hebben Cena gefilmd en fotos gemaakt,
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en een week later stond
ook nog eens een TVploeg op de stoep om ons
te filmen. Zij waren getipt
door een vriend van de
eerdere camera-man, die
alles erg interessant vond.
Wat er op de televisie
komt horen we misschien
Interview Govert
later wel een keer.
Het was een hele ervaring allemaal. Voor het eerst sinds 1981. Ik moest
zelf veel aan mama denken. Jammer dat ze dit ook niet samen met ons
kon meemaken. Want tenslotte, was pa niet alleen, ze zijn samen gekomen, en hebben dit altijd samen gedaan, maar het was voor de Heer.
Het is niet voor onszelf, maar voor God alleen, en onze dankbaarheid en
onze beloning komt van de Heer, en niet van ons mensen, ook al kunnen
we dat fijn vinden. De Heer staat boven alles; van Hem en voor Hem zijn
alle dingen.
10 jaar geleden
Op 4 oktober 2008 ging ik met mijn bagage voor onbepaalde tijd weer
terug naar Brazilië. Het is alweer zolang geleden. Wat gaat de tijd toch
snel voorbij. Mijn Volkswagen Golf uit 19?? verkocht ik aan een garage
die ik zomaar uit een lijst had gekozen. De eigenaar bleek een christen te
zijn, die geraakt werd door mijn verhaal en mijn auto wel wilde kopen, en
nog veel meer betaalde dan wat hij waard was. De Heer werkt altijd vooruit, want alleen Hij weet wat onze toekomst is. Hij heeft alles al gepland.
Zelfs mijn vertrek naar Nederland in 1994 had Hij in Zijn plannen. Ook al
heb ik toen vrienden en familie achtergelaten, het moest zo zijn.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken, en al mijn sponsors hartelijk
bedanken voor de trouwe financiële hulp elke maand. We vieren 10 jaar
samen. Ik wil vandaag echt benadrukken dat jullie weten, dat als ik jullie
niet had, ik niet naar Brazilië terug kon gaan, laat staan hier wonen en
werken.
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De situatie nu
In mijn visum situatie is niets veranderd. Ik mag in het land blijven zolang
ik deel uitmaak van het bestuur van onze Stichting in Brazilië. En zolang
ik vrijwilligerswerk verricht, dus geen betaald werk zoek. Dat is omdat ik
de Nederlandse nationaliteit heb net als mijn vader en moeder. Ik werk
als boekhoudster voor het Kinderdagverblijf en de beide kerken. Verder
doe ik alle correspondentie tussen Brazilië en Nederland, onderhoud het
contact met ons bestuur in Nederland, en schrijf de nieuwsbrieven. In de
kerk maak ik om de twee maanden ook het preekrooster, doe mee in de
zangdienst en zorg voor nieuwe liederen enz. en doe samen met Eunice
de bediening van alle geluidsapparatuur in de kerk.
Maar het grootste deel van de dag zorg ik sinds 2016 voor mijn vader.
Hij is praktisch niet meer alleen, hooguit 2 à 3 uurtjes ‘s middags in het
weekend. Hoewel ik mijn eigen huisje heb, slaap ik 6 nachten bij mijn
vader, en Ismaël 1 nacht. Magna kookt zaterdag en luncht ´s avonds met
hem op zaterdag, zondag en maandag. Voor Ismaël en Magna is het
moeilijker om bij hem te zijn, omdat ze hun eigen gezin hebben, wat bij
mij niet het geval is. ´s Middags ga ik naar mijn eigen huis en doe het
kantoorwerk enz. daar. Dan is Ana, pa´s werkster in de huishouding altijd
bij hem. Aan het eind van de middag ga ik weer terug naar mijn vader.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij ons en bij het werk dat we
mogen doen, voor uw gebeden en uw financiele steun.
We bidden dat de Heer u en uw familie zegent met gezondheid en in
alle dingen in uw leven.
En we willen u ook alvast gezegende en vrolijke Kerstdagen toewensen en een voorspoedig 2019, met de onmisbare zegen van onze
Here Jezus.
Namens alle medewerkers van het Kinderdagverblijf en de gemeentes, groet ik u allen.

Eliana
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat we het werk ondanks alle strijd, kunnen volhouden, dankzij de
kracht en moed die de Heer ons geeft.
 Het Kinderdagverblijf, dat we hier vrij zijn om het evangelie te
verkondigen.
 Dat de Heer Ismaël met alle mensen die in de kombi zaten beschermd
heeft voor een erstig ongeluk.
 Voor al het jeugd en tienerwerk in de gemeente en alle opdredens die
ze kunnen doen.
 Voor de goede afloop en gezondheid van de nu gekozen president
van het land Jair Bolsonaro.
 Voor de fijne vieringen van de zangkoren Semear en Levitas, en boven
alles, dat één jonge man zijn hart aan de Here Jezus heeft gegeven.
 Voor de doop van 11 kandidaten.
 Voor het huwelijk van pastor Antônio en Shirlene.
We vragen u om met ons mee te bidden:
Voor levende kerken in beide plaatsen.
Voor Alexandre en Emely, de kinderen van Magda,
Voor de familie Jonker en alle medewerkers .
Voor de afbouw van het Kinderdagverblijf, die 1 oktober is begonnen.
Voor het Kinderdagverblijf, voor alle kinderen en hun ouders. Voor
wijsheid en kracht voor alle medewerkers, leraressen en de leiding.
 Voor nieuwe sponsors in het komende jaar 2019, die mee willen
helpen om het werk samen voort te zetten, dat de Heer hier in 1981
begon.
 Voor het Kinderkerstfeest en de afsluiting van het leerjaar op 17 dec
en de gezamenlijke Kerstviering van beide kerken op 20 dec.
 Voor papa´s gezondheid.
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
E-mail:
Internet:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Stationsweg 369, 3925 CB Scherpenzeel (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

Comité van aanbeveling:
Ds. G. de Klein – Assen
Predikant Vrije Evangelische Gemeenschap Groningen
Br. C.J. Du Fossé – Mortsel (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
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: cena.jonker.brazilie@bol.com.br
Telefoon: 0055-3233651476
Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via rekening
NL16 ABNA 0427 3094 25 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.
Ook een akte van schenking is hierdoor eenvoudig te regelen. De betreffende link
kunt u vinden op de website van de stichting onder "contactgegevens".
In verband met verscherpte eisen van de Belastingdienst vragen wij u een algemene
omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van de
nieuwsbrief. Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, wilt u dan een
briefje sturen aan de penningmeester, dhr. Piet van Engen, of een e-mail naar
info@zendingbrazilie.nl
Overstappen naar de e-mail versie van de nieuwsbrief kan op dezelfde manier.
Ook adreswijzigingen kunt u langs deze weg doorgeven.
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