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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.
Mattheüs 28:19
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Het perfecte cadeau.
Lees Joh 3:16-21
"Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven
om kinderen Gods te worden, hun die in Zijn naam geloven. " Joh. 1:12
De tijd van Kerst is héél speciaal. Het is een tijd waarin we denken aan de
komst van de Zoon van God op deze wereld en waarin we denken over de
mensen die we liefhebben, of ze nu ver weg zijn of dichtbij. Bij het uitzoeken van cadeautjes voor de mensen die ik liefheb, probeer ik iets te vinden
wat goed bij hen past en ik hoop dat ze het mooi zullen vinden. Als je zo'n
pakje gaat inpakken dan denk je soms aan dingen die je samen beleeft
hebt. Als je dan dat pakje hebt ingepakt, doe je daar een kaart bij met de
naam er op, zodat het pakje niet bij de verkeerde persoon terecht komt.
Toen God zijn Zoon als een gave naar deze wereld zond, toen was Christus (en nu nog) het perfecte cadeau voor elk van ons. Wij allen hebben de
Redder nodig om ons de weg te wijzen en ons tot God te leiden. Dat is het
cadeau aan ons gegeven in Jezus Christus. Laten we dankbaar zijn voor
Jezus Christus. Laten we bidden dat vele mensen het cadeau van God
aannemen .
Gebed:
O Vader, we zijn u grandioos dankbaar voor de gave die U stuurde. U hebt
Jezus gestuurd opdat wij eeuwig leven mochten ontvangen en overvloed.
Dank u voor Uw grote liefde voor de mensheid, Uw grote liefde voor mij. In
Jezus naam. Amen.

Kerstfeest.
In de allereerste plaats willen
we u een héél gezegend
nieuwjaar toewensen. Dat
God u zal zegenen met de
vervulling van uw wensen.
Hopelijk hebt u een fijn kerstfeest mogen vieren en hebt u
de aanwezigheid en realiteit
van een Heer die werkelijk
leeft mogen ervaren in uw
hart. Na vorige nieuwsbrief
(van november) kwamen we
hier in een periode van heel
veel voorbereidingen en werkzaamheden terecht in verband met de kerstfeestviering die we gepland hadden op vrijdag 21 december. Het was inkopen van cadeautjes en ingrediënten voor de maaltijd. Pakjes inpakken,
snoep inpakken, tafelkleden naaien enz. enz. Er zijn ongeveer 250 mensen
geweest. Die hebben kunnen luisteren naar de kerstboodschap die gebracht werd door pastor Fernando. Ook voerden de kinderen een kerststukje op. Na het geestelijke gedeelte van het kerstfeest was er een heerlijke
maaltijd klaargemaakt waar ieder van genoten heeft. Na afloop was er de
uitreiking van cadeautjes en snoep voor de kinderen waar ze elk jaar weer
erg naar uitzien.
Het feest was net achter de rug toen een jongeman (zoon van een zuster
van de kerk) werd weggeroepen vanwege het ziek zijn van z'n vader. Tien
minuten daarna kregen we te horen dat de bewuste man was overleden.
Het gaf ons een grote domper, maar toch dachten we,
dank u Heer dat dit is gebeurd na afloop van het
feest. We gingen allemaal
naar het huis van onze zuster om haar te vertroosten.
De volgende dag werd de
man begraven zoals dat
hier de gewoonte is.
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Ziekenhuisopname Ismaël.
Al een paar weken liep Ismaël met veel pijn in zijn onderlichaam en er was
een grote verdikking. Tussen alle voorbereidingen voor Kerst, moest Lourdes met Ismaël van de éne naar de andere dokter om onderzoeken te laten
doen. Wij maakten ons ongerust en vroegen aan familie en vrienden om
voor hem te bidden. Dat deden wij hier natuurlijk ook. Pastor Fernando
zalfde hem met olie. Ondanks de pijn hielp Ismaël toch met de zangleiding
tijdens het kerstfeest en met het opscheppen van de kerstmaaltijd op de
bordjes. Op maandag 24 december kon hij opgenomen worden in het ziekenhuis in Barbacena. Maar de operatie kon pas de 26e gerealiseerd worden omdat er mensen van het team die de chirurg moesten assisteren op
reis waren. Het was een hernia die erg gecompliceerd was en waar al veel
eerder een operatie voor had moeten gebeuren. Op 28 december is Ismaël
weer thuis gekomen uit het ziekenhuis en het lijkt allemaal heel goed te zijn.
Wel moet hij nog een maand rust houden.

Landbouw- en veeteeltproject.
Heel gelukkig woont een jongeman dichtbij het project. Hij heeft vroeger
altijd daar gewerkt en nu geen
ander werk heeft. Hij heeft nu
het werk helemaal overgenomen van Ismaël.
We hebben de vorige maand
zelfs 5 jonge varkentjes er bij
gekregen en Govert heeft de
hokken met houten paaltjes
verhoogd om tegen te gaan dat
de varkentjes zouden worden
gestolen. Dat was enkele jaren
geleden, zo om en nabij Kerst,
ook gebeurd.
Zomervakantie.
Nu we u aan het schrijven zijn is het op onze veranda 31 graden en dan
nog wel in de schaduw. We hebben nu zomervakantie, ook op de crèche.
Maar in deze periode van het jaar, is het ook de tijd van zware regenval en
overstromingen. Zo valt de vakantie ook wel eens in het water.
Onze medewerkers zijn allemaal hard aan rust toe, want werken met kinderen is erg vermoeiend. Zelfs pastor Fernando en gezin zijn op vakantie
gegaan naar hun familie. De vakantie periode wordt op de crèche altijd
gebruikt voor reparaties en vernieuwingen en zo zal dat ook dit jaar weer
nodig zijn.
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Saymon.
Brief van de moeder van Saymon.
Geliefde broeders en zusters,
Door deze brief wil ik mijn dank overbrengen
voor uw liefde die u betoonde om ons te helpen met de realisering van de operatie aan
het ooglid van Saymon. De operatie is gedaan aan het einde van de maand juli maar
moest nog herhaald worden na een week
omdat de oogharen naar binnen toe gingen.
Op het moment hebben we nog niet het gewenste resultaat want het proces gaat erg
langzaam en het ooglid is vaak nog opgezet.
Ondanks dat ik nog geen goed resultaat zie ben ik toch blij dat deze operatie kon gebeuren want het beste is gedaan met hulp van jullie die in het hart
hadden om ons te helpen. Daarom dank ik God voor de goedheid en vriendelijkheid die God in jullie hart gaf voor ons. Ik, moeder van Saymon en de
hele familie danken iedereen van u die bijgedragen hebben voor deze operatie. Ook Saymon zelf wil u heel hartelijk danken. Zodra zijn oogje helemaal goed is zullen we een foto aan u sturen. God zegene u en beware u in
vrede.
Elisabeth da Penha.

Dit keer een verslag van de reis naar Brazilië van voorzitter Gijs Hendriksen
en secretaris Wim Boneschansker, van 12 t/m 26 november 2007. Het contact tussen de zendingswerkers en het bestuur geschiedt meestal per telefoon, e-mail of brief. Maar niet alle belangen zijn op deze manier bespreekbaar. Er werd al vroeg in 2007 een reis gepland voor een maand na de
feestelijkheden van het 25-jarig bestaan.
Gijs heeft reiservaring in Brazilië, zijn gezin woonde er 5 jaar en dat was
voor mij zeer welkom. In dit stukje kan ik niet ingaan op toeristische bijzonderheden, die er in overvloed zijn, maar ik beperk me tot het eigenlijke zendingswerk: de kerk en het kinderhuis, "de crèche".
We zien dit verslag als een verantwoording naar u toe, "de medelevers en
gevers". Allereerst willen we zeggen dat onze algemene indruk van het
werk is dat er door alle werkers, ieder op zijn of haar eigen plaats, heel
serieus wordt gewerkt aan de doelstelling: de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Govert en Marlies hebben de leeftijd dat je in Nederland van je AOW en/of
pensioen kunt genieten, zij werken beiden nog steeds, ieder naar eigen
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mogelijkheden en voorlopig zijn ze niet van plan daarmee te stoppen. Zij
hebben de hoofdverantwoordelijkheid van het hele werk.
Ook hebben we kunnen constateren dat pastor Fernando en z'n vrouw
Daniëlle, die het werk van de kerk dragen, dit met veel toewijding en ijver
doen. Aan de activiteiten die wekelijks in de gemeente plaatsvinden zou
menig Nederlandse gemeente een voorbeeld kunnen nemen. We bezochten enkele keren de diensten en zagen de inzet van de broeders en zusters.
De kleine boerderij, een schuur met enkele stallen, wordt geleid door Ismael. De 4 koeien, 5 kalveren en 8 varkens leveren melk en vlees voor de
crèche.
De crèche heeft zo'n 10 medewerkers en zij vangen dagelijks 100 kinderen
op. Een sociaal werk dat de kinderen zeer ten goede komt. Ook worden
hier fundamenten gelegd voor geloof.
Het is een belevenis om dit hele "bedrijf" in werking te zien.
We constateerden dat de 8 computers van de actie uit 2006 door een groot
aantal leerlingen worden gebruikt. De naaimachines zullen per 1 februari
2008 in gebruik worden genomen en voor de bekostiging van de lerares
zoeken we nog gevers die mee willen helpen elke maand daarvoor € 150,bijeen te brengen (via onze penningmeester).
Als afsluiting willen we het volgende
zeggen: We zijn onder de indruk van
wat in de afgelopen 25 jaar tot stand
is gekomen, allereerst onze dank aan
de Heer, maar ook voor het trouwe
werk van velen. Het was en is alleen
mogelijk door uw financiële hulp en
daarvoor danken we u als bestuur
hartelijk. Daardoor kan penningmeester Roel Pothof zeggen: Er was niet
tekort en er was niet over! Het belangrijkste willen we niet vergeten:
ons gezamenlijk gebed. De Heer wil
graag dat we het werk samen geestelijk dragen en dat mogen we als prioriteit zien. Zo konden we onze reis
met dankbaarheid afsluiten en gaan
we het nieuwe jaar met goede moed
in: Onze Heer en Heiland voorop en
wij volgen als Zijn medewerkers!
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
E-mail:
Internet:

Br. Gijs Hendriksen
3e Schansweg 14, 7739 PP Vinkenbuurt (0523 – 656290)
Br. Wim Boneschansker
Leemkoelen 25, 7824 VK Emmen (0591 – 622190)
Br. Roel Pothof
De Koningsvaren 20, 7701 MJ Dedemsvaart (0523 – 614050)
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 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
Telefoon: 0055-3233651135
Rekeningnummers voor giften via Nederland:
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.
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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