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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,
“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen
tijde overvloedig in het werk des Heren . . ” 1 Korintiërs 15 vers 58
Het is fijn om u weer te laten weten wat er hier zoal gebeurd is in de laatste
maanden.
Gemeente in Santa Bárbara do Tugúrio
Wij hadden op 3 en 4 november een heel gezegend feest omdat het koor
van de zusters, de Levieten, haar 7-jarig bestaan vierde in de grote zaal van
het kinderopvangcentrum. We hadden een fijn programma. Een groepje
kinderen uit de gemeente had een paar dansjes ingestudeerd. De Levieten
hadden weer een aantal liederen ingestudeerd. Het koor van de plaatselijke
kerk van de “Assemblees of God” was ook uitgenodigd en ook zij zongen
enkele liederen. Verder hadden wij ook 2 gospelzangeressen uitgenodigd,
die prachtige liederen zongen.
De gastspreekster bracht Gods Woord op een directe en gezegende manier.
Er waren velen die na afloop naar voren kwamen en gebed vroegen. God
was voelbaar aanwezig door Zijn Heilige Geest.

Op de eerste foto ziet u kinderen uit onze gemeente. Het groepje heeft ook
een naam. Ze heten strijders van het geloof. Ze hebben ook een blouse met
een tekst erop en een embleem, net zoals de Levieten op de derde foto. Foto
midden: Eliana begeleidt de zang tijdens deze dienst op een digitale piano.
Verder horen Ismaël, Marlies en Marcia bij het groepje dat de zang leidt. Hier
tijdens het feest maar ook altijd gewoon in de diensten.
Zoals vaak als men Gods werk doet, zit de tegenstander niet stil. Ismaël die in
de diensten een belangrijk aandeel heeft was ziek geworden. Govert moest
hem vier uur voor de dienst begon naar het ziekenhuis brengen in Barbacena. Ismaël had een pijnlijke darmontsteking opgelopen en had hoge koorts.
Intussen waren wij aan het bidden voor hem of de Heer hem toch maar wilde
genezen, zodat hij zijn plaats zou kunnen innemen in de diensten. Zo gebeurde het dat de zaterdagdienst een half uur later begon maar Ismaël kon
toch zijn taak vervullen.
Vlak voordat de dienst begon kwam Broeder Geraldo van Campolide met
zijn vrouw naar Ismaël toe. Hij was erg gespannen en verdrietig want, zo
vertelde hij aan Ismaël, zijn broer was geopereerd aan het hart en lag in het
ziekenhuis en had al een hartstilstand gehad. De dokters waren hem aan het
reanimeren. Ismaël dacht, dan is er niet veel kans meer van overleven, maar
zei tegen Geraldo, ‘we gaan er voor bidden broeder’. Dat gebeurde toen
Ismaël, nog maar net uit het ziekenhuis, naar binnen kwam.’
De laatste dienst van november, kwam ook het echtpaar uit Campolide naar
de dienst en tot onze grote blijdschap en tot eer en glorie van de Heer kon
broeder Geraldo vertellen dat zijn broer genezen was en weer thuis gekomen
was uit het ziekenhuis.
We hebben een broeder in de gemeente, Francisco, die gepensioneerd is. Hij
komt regelmatig bij ons om enkele dagen in het fabriekje voor schoonmaakmiddelen te werken. In oktober gleed hij uit in de modder achter zijn
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huis. Hij loopt normaal al mank en nu deed ook de andere voet behoorlijk
pijn. Enkele dagen later moest hij er toch mee naar het ziekenhuis en daar
bleek dat z´n enkel op enkele plaatsen gebroken was. Hij moest onmiddellijk
in het gips en mocht beslist niet op die voet staan. Dat was een probleem
voor het fabriekje, want hij kon en mocht natuurlijk niet werken. Maar gelukkig heeft Eliana zich ingezet om te helpen.
Bij broeder Francisco thuis hebben we al een paar maal het Heilig Avondmaal bediend en op 20 november hadden we een heel gezegende huissamenkomst bij hem thuis, waar veel mensen op af waren gekomen. Hij wacht
heel gespannen af dat het gips op 29 november zal worden verwijderd, zoals
de dokter heeft beloofd.
Bananenfeest

Hier ziet u een van de drie
tafels met lekkernijen waarin
bananen verwerkt zijn

De dames hebben mutsjes op
tijdens het verkopen van de
lekkernijen

Op 24 november was er weer het jaarlijkse
bananenfeest in ons stadje. Wij wonen hier
in een gebied waar veel bananen groeien,
het klimaat hier is daar bij uitstek geschikt
voor. Vochtig en warm.
Een van de attracties van het feest is een
wedstrijd. Allerlei lekkere dingen waar bananen in verwerkt zijn mogen gemaakt worden
door de bevolking. Er zijn veel zoete maar
ook hartige schotels. Er is een jury die beoordeelt wie de lekkerste schotels heeft
gemaakt, waarvoor dan prijzen worden uitgereikt. Dit jaar werd er voor de tweede keer
een boekje met recepten van bananen uitgegeven.
Na afloop mogen alle gemaakte lekkernijen
verkocht worden en de opbrengst is dan
bestemd voor het kerstfeest van ons kinderopvangcentrum. Zo waren ook dit jaar de
medewerksters van het opvangcentrum
weer actief met de verkoop van alle lekkernijen die met bananen waren gemaakt.
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Op zondagmiddag is er altijd
een optocht van alle woongemeenschappen die nog bij het
stadje Santa Bárbara horen. Die
presenteren dan een versierde
auto, of stierenwagen, wat een
ouderwets vervoermiddel is.
Ook het aller oudste vervoermiddel deed mee. Dat zijn muilezels die aan beide kanten een
heel grote mand vol met bananen vervoeren. Tot op heden worden de bananen nog op deze manier vervoerd.

Ook de kinderen van de scholen
presenteerden allerlei leuke en
typisch Braziliaanse dingen, die
hier in de omgeving gemaakt
worden; bijvoorbeeld kunstwerkjes.
Ismaël en de gemeenteraadsverkiezingen
We hebben de verkiezingen van de burgemeester en gemeenteraadsleden in
de hand van de Heer gelegd. De nieuw gekozen burgemeester zal in zijn
nieuwe functie worden aangesteld op 1 januari 2013 en we zijn blij dat het
een man is geworden van dezelfde partij als de huidige burgemeester. Het is
een heel roerige tijd geweest, erg spannend, want er was nogal wat vijandschap tussen de aanhangers van de partijen. Maar de politie heeft gelukkig
alles goed in de hand gehouden.
Ismaël heeft niet voldoende stemmen gekregen om gemeenteraadslid te
kunnen worden. Het was wel even een teleurstelling maar als het nog niet
het plan van de Heer is dan moeten we dat geloven en aannemen. Toch
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waren we blij met het aantal stemmen dat hij heeft behaald, want dat was
niet slecht voor iemand die zich nog nooit met politiek had bemoeid.
Zanggroep van de zusters
De maandagavonden hebben we altijd de repetitie van het zanggroepje van
de Levieten en ook de kinderen hebben dan hun repetitie voor het dansgroepje. Sinds kort zijn we nu begonnen om na afloop van de repetitie een
bidstond te houden voor allerlei onderwerpen van de Gemeente. Het is heel
belangrijk om het werk van de Heer en de Gemeente in gebed te brengen!
Zelfs is het belangrijk om te bidden dat er meer mensen komen om samen te
bidden.

Na afloop van de dienst zijn er velen die gebed vragen

Gemeente in Mercês
Het gaat daar erg fijn in de Gemeente. Mensen die om een of andere reden
niet meer in de diensten kwamen, komen nu weer terug. De laatste tijd waren er wat problemen met mensen die in de bar tegenover onze zaal waar
wij de diensten houden dronken waren en onze diensten kwamen verstoren.
Maar we hebben er voor gebeden en nu is het gelukkig weer rustig. Er is
momenteel een aantal mensen dat graag gedoopt wil worden en die doopdienst is gepland op 9 december. In de volgende brief zult u er weer meer
over horen.
De broeders daar, een diaken en een oudste (Juliano en Aelson) hebben
altijd erg hun best gedaan om meer eenheid te krijgen tussen de verschillende Evangelische kerken in Mercês. Er is een speciale samenkomst ge-
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weest, op 17 november, waarbij 5 andere Evangelische kerken aanwezig waren. Er is nu een raad van voorgangers opgericht met de bedoeling om samen evenementen te organiseren en om meer gemeenschap met elkaar te
hebben. Het was een heel goed en verblijdend begin, we bidden dat de Heer
zal zegenen en er een vruchtbare samenwerking tot stand zal komen.
Nieuwe kerk in Santa Bárbara do Tugúrio
We hebben al eerder geschreven dat we, met de hulp van de Heer, een geheel nieuwe kerk
willen gaan bouwen.
Zo heeft de Heer
ons gezegend en een
broeder uit Nederland (uit Urk) bij
ons gebracht die
architect
is.
Een
broeder van het
bestuur van de Stichting in Nederland, Br. Leen Schotte, zou eerst
meekomen maar hij
had zo´n last van
zijn heup dat het niet
mogelijk was om
mee te komen. Inmiddels heeft hij een nieuwe heup gekregen. Ragnar, de architect, is dus
alleen gekomen en heeft 11 dagen bij ons gelogeerd en hij heeft de situatie
van de grond bekeken en tekeningen en een maquette gemaakt van hoe de
kerk zal worden. We zijn enthousiast! We bidden dat de Heer zal zegenen
met de financiën en wat zullen we dan een pracht van een kerk krijgen! Het
huis van de Heer mag mooi zijn!!
Hartelijke groeten
Geliefde zendingsvrienden, het jaar is alweer bijna voorbij. Een jaar waarin we
mochten zien hoe de Heer ons geholpen heeft en hoe Hij met ons was. Met
ons en met het werk dat we samen met onze medewerkers en u voor Hem
mochten doen. Hoe we mensen konden bereiken met het vertroostende
Woord van God, het Woord van leven, licht en hoop. We danken in de eerste
plaats onze Heer. Ook u allen, die voor het zendingswerk en voor ons, hebben gebeden en gegeven.
We bidden u van harte Gods rijke zegen toe voor het Kerstfeest en ook voor
het jaar 2013. Dat Hij uw en onze wegen mag leiden en verlichten. We hopen
dat u ook in het nieuwe jaar weer met ons meestrijdt. Mogen wij weer op u
rekenen?
Hartelijke groeten van Govert, Marlies en alle medewerkers
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Onderwerpen om voor te danken en te bidden
Bidt u mee voor:
De bouw van de nieuwe kerk in Santa Bárbara do Tugúrio
Financiële ondersteuning voor het gehele zendingswerk.
Een nieuwe penningmeester in Nederland.
Dankt u mee voor:
De operatie van de duim van Marlies is goed gelukt. Ze kan haar
duim voor praktisch alles weer gebruiken. Dit na de operatie en 10
sessies fysiotherapie.
De goede afloop van de heupoperatie van secretaris Leen Schotte.
Voor het feest van de Levieten, dat erg fijn is geweest.
De mensen uit Mercês die weer terugkomen naar de diensten.
Architect Ragnar die erg meeleeft met de nieuwbouw van de kerk.
Voor de betere samenwerking met Evangelische kerken in Mercês.
Voor bewaring op de veelal slechte wegen, als er gereden wordt met
de oude auto´s, die nogal eens problemen geven.
De nieuw gekozen burgemeester, en dat hij door zal gaan met het
kinderopvangcentrum te ondersteunen.
Gezegende Dagen
Ook het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus wenst alle
lezers Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. We hopen dat
het komende jaar vol van hoop en opbouw mag zijn voor het zendingswerk.
We zien uit naar uw medewerking aan deze missionaire opdracht in Brazilië.
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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 HE 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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