Nieuwsbrief 131 februari 2017
Onze God, zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet
opgewassen tegen deze grote meningte die tegen ons is opgerukt, en wij
weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd.
2 Kronieken 20:12
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Het is inmiddels alweer februari, en is de drukte van Kerst en Oud en
Nieuw achter de rug. Wij hopen en bidden dat u allen gezegende en fijne
feestdagen hebt gehad, en wensen u allen God’s rijke en onmisbare
zegen en gezondheid voor het jaar 2017. We hopen dat alles goed met u
gaat.
Diploma uitreiking van Eunice Jonker
Op 9 december mochten we een hele
bijzondere dienst hebben, want Lourdes’
oudste dochter van 17 jaar, Eunice, haalde
haar diploma voor het voorgezet
onderwijs. Waar ze ook nog kort daarna
de vestibular (proef examen) voor de
universiteit haalde, en nu meteen al op 6
februari verder gaat studeren voor
pedagogiek aan dezelfde universiteit waar
haar moeder ook gestudeerd heeft een
tijd geleden. Uiteraard was het een feest
voor haar, en dat heeft ze ook gevierd,
heel blij en enthousiast gaat ze er
helemaal voor, met de bedoeling om

straks geheel op het kinderdagverblijf te kunnen werken. Het vak wat ze
graag doet, met kinderen werken en spelen. Ze blijft met haar
tienergroep “Aanbidders zonder grenzen” werken, maar hun oefenavond
wordt nu verplaatst naar de zaterdagavond in plaats van vrijdagavond ,
omdat ze nu gaat studeren.
Etentje medewerkers
Op 16 december zijn we uit eten geweest met alle medewerkers rondom
de kinderdagverblijf. Een heerlijke middag met typisch Braziliaans eten,
gekookt op een houtoven. We hebben lekker gegeten en konden heerlijk
ontspannen en praten met elkaar. Nu konden onze twee koks ook eens
eten zonder dat ze het zelf hadden klaargemaakt, want buiten het werk
zijn ze ook huisvrouw en koken ze uiteraard voor hun gezinnen. Deze
koks vallen altijd trouw in voor ons als er gekookt moet worden voor één
of andere feest. Fijn om hen in ons team te hebben. Ze staan altijd klaar
en zijn experts in het maken van grote hoeveelheden eten, hapjes enz.
We zijn God erg dankbaar voor hen. Eén is een zuster uit de gemeente,
maar de andere vrouw is zeer katholiek. Maar ze heeft het evangelie al
vaak gehoord.
Kerstmiddag en afsluiting van 2016 van het Kinderdagverblijf
Wat een gezegende
en fijne dag hebben
we toch gehad op 21
december, met alle
kinderen en hun
ouders op het
Kinderdagverblijf.
Lourdes en haar
team hebben een
hele mooie middag
georganiseerd dit
jaar.
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Omdat het zendingswerk nu onder de leiding van Ismaël en Lourdes valt,
is er besloten het dit jaar het geheel anders te doen, en de kerstvieringen
van de kerk en het kinderdagverblijf te scheiden. Geen kerstviering met
maaltijd voor de kerk samen met kinderen
en ouders zoals al jaren de gewoonte was.
De nieuwe opzet is in een zeer goede aarde
gevallen, want nu konden we gerichter
werken. Het was een hele geslaagde
kerstmiddag. Onder andere hadden we,
liedjes zingen (Eliana speelde gitaar), ook
erg leuk met gebaren, waar ze allemaal echt
mee deden, een duidelijk kerstverhaal door
Lourdes met het boek-zonder-woorden, vrij
spelen, broodje hotdog, frisdrank en
natuurlijk veel snoep.
Trampoline springen, voetbal spel,
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ballonnen en het uitdelen van de jaarlijkse Kerstkadootjes. Het was
allemaal geweldig, en de Heer heeft de middag zo gezegend, dat de hele
middag droog bleef, en we zelfs zon hebben gehad, en dat in de
regentijd!

Kerstviering gemeentes Santa Bárbara en Mercês
Dit jaar was dus alles anders dan anders, voor de familie Jonker sowieso,
zonder onze lieve mama erbij. De eerste Kerst en Oud en Nieuwviering.
Het blijft moeilijk. Maar dat wisten we wel. Als we God niet hadden...
Daarom het vers uit 2 Kronieken 20:12 ...’ maar op U zijn onze ogen
gevestigd.’
Dat moeten we blijven doen. Het kan gewoon niet anders. Hij is de enige
troost, voor ieder die lijdt.
Op de eerste Kerstdag 25 december hebben we een heel gezegende en
gezellige dag met beide gemeentes samen gehad. Eén van de zoons van
pastor Anivaldo heeft ons gezegend door het huren van een huisje met
zwembad dat hier in het dorp staat. Daar hebben we een Kerstdienst
gehouden half in de open lucht, waar we God konden bedanken voor de
geboorte van onze Herder en Redder Jezus Christus. Na de dienst
hebben we een heerlijke maaltijd met barbecue gehad, en ieder nam een
zelf gemaakt toetje mee, waar we lekker van gesnoept hebben. We
hebben veel kunnen bijpraten met elkaar. Daarna konden de kinderen
heerlijk even zwemmen en met de bal spelen. Ook deze dag was
bijzonder geslaagd en gezegend met mooi weer, ondanks een kleine
regenbui. We danken God dat we deze dag met elkaar konden hebben.
E-mail adres
Al een paar maanden is het oude e-mail adres van mijn vader en moeder
(cena.jonker@hotmail.com) buiten werking. Door wat problemen met
het adres heeft Microsoft het opgeheven.
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Ik wil namens mijn vader zijn excuses aanbieden aan alle mensen die
vanaf mama’s overlijden geen of weinig respons hebben gehad via mail
met hem. Ten eerste omdat mama altijd schreef, namens allebei, (pa is
geen computer freak), en de mail is vanaf toen weinig tot niet meer
geopend en gebruikt, en we kregen er ook nog problemen mee. Als
iemand heeft gemaild in die tijd en geen antwoord heeft gekregen,
willen wij onze oprechte excuses hiervoor aanbieden. Ik heb nu een
nieuw e-mail adres voor pa gemaakt en dat is
govertjonker@hotmail.com , maar ik raad u aan om een kaartje te sturen,
daar is hij toch iets beter in, en vergeet niet uw adres achterop te
schrijven zodat hij u kan antwoorden.
U kunt ook mij altijd een e-mail sturen, ik ben het grootste deel van de
dag bij mijn vader thuis (om hem te helpen). Mijn e-mail is:
elianajonker@hotmail.com
Bovendien ben ik nu het aanspreekpunt in Brazilië voor heel het werk.

Nieuw bestuurslid
We danken God van harte voor het vinden van een nieuw bestuurslid in
Nederland, namelijk Piet van Engen. Hij komt ons bestuur in Nederland
als penningmeester versterken.
We danken God voor Roel Pothof die trouw vele jaren de financiën heeft
behartigd, en voor de geestelijke steun van zowel Roel en Harmke zijn
vrouw. Voor ons een gedeeltelijk afscheid, maar met een dankbaar hart
voor het verrichte werk al die jaren. Dankjewel Roel en Harmke, we
wensen jullie God’s rijke en onmisbare zegen toe.
Van het bestuur:
Roel blijft gelukkig nog wel actief voor ons. Hij verzorgt de digitale zaken
zoals de website en het systeem voor de e-mail / html. nieuwsbrieven.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
Wilt u met ons meedanken voor:
 Dat de kerken actief zijn in Mercês en Santa Bárbara, vooral onze
jeugd.
 De Braziliaanse voorgangers en oudsten in de gemeentes
 De geslaagde kerstviering met de kinderen en de kerken en de
hiervoor binnengekomen giften.
 De diplomauitreiking van Eunice Jonker
 Voor God’s aanwezigheid, liefde en troost tijdens ons rouwproces
(familie Jonker)
 Het goede herstel van de nieuwe heup van Govert
 De nieuwe penningmeester Piet van Engen
 Dat Magna Jonker weer werk heeft.
We vragen uw om met ons mee te bidden voor:
 Geestelijke groei in de gemeentes, ook bij de jonge “Aanbidders
zonder grenzen” en het zangkoor de Levitas
 Wijsheid, kracht en inzicht voor het nieuwe leidersteam in Brazilië
 Fátima de vrouw van oudste Expedito, zij wordt behandeld voor
borstkanker
 Ons bestuur in Brazilië en in Nederland
 De toekomst van het zendingswerk van Govert en Marlies Jonker
 Een goed, geslaagd en gezegend “kampeer weekend” dat beide
gemeentes van 25 t/m 28 februari organiseren tijdens het Carnaval.
 Voor de evangelisatie Aktie in Maart in Santa Bárbara do Tugúrio, met
het team van Bárbara Brand uit Belo Horizonte, dat er veel mensen tot
bekering komen, en hun zonden loslaten, en ogen openen met
betrekking tot alle afgoderij.
 Het kinderdagverblijf dat vandaag, 6 februari, weer begint na de grote
vakantie. Voor nieuw energie en visie bij alle betrokkenen.
 Het nieuwe leerjaar en de studie van Eunice Jonker.
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:

Ds. J.P. (Jacques) Helder
Vrouwenweg 1, 3864 DX Nijkerkerveen (033 – 2465275)
Secretaris:
Br. Leen Schotte
Stadhouderskade 25, 3116 HB Schiedam (010 – 748009)
Penningmeester: Piet van Engen
Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen (040 – 2836624)
E-mail:
info@zendingbrazilie.nl
Internet:
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
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: elianajonker@hotmail.com
Telefoon: 0055-3233651476
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in het ontvangen van
de niewsbrief.
Mocht u hier geen belangstelling meer voor hebben, zou u dan een briefje
willen sturen aan de penningmeester, dhr Piet van Engen, of een email naar
info@zendingbrazilie.nl .
Adreswijzigingen:
St. Zending Brazilië voor Christus, p/a Buizerdlaan 20, 5672 VS Nuenen,
email: info@zendingbrazilie.nl.
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Ondersteuning van het werk in Brazilië
Als u het werk in Brazilië wilt ondersteunen kan dit via:
- ABN-Amro bank NL16 ABNA 0427 3094 25 (of)
- ING NL77 INGB 0004 3055 31
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.
In verband met verscherpte eisen van de belastingdienst mogen wij
echter geen giften meeer ontvangen voor personen. Wij willen u daarom
vragen een algemene omschrijving aan te houden, zoals zendingswerk
of kinderdagverblijf.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande machtiging.
Deze kunt u verzenden aan de penningmeester.
Machtiging
1) Doorhalen wat niet van toepassing is. 2) Vul het vakje van uw keuze.
______________________________________________________________________________
Ja, ik wil meewerken aan de ondersteuning van het zendingswerk van
de Stichting Brazilië Zending voor Christus in St. Bárbara do Tugúrio.
1)

Hierbij geef ik toestemming om éénmalig/maandelijks een bedrag van
2)
□ € 5,00
2)
□ € 7,50
2)
□ € 10,00
2)
□ €
af te schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer:
______________________________________________________
t.n.v. penningmeester Stichting Brazilië voor Christus te Nuenen
Dit bedrag is bestemd voor:  het zendingswerk  het kinderdagverblijf
2)

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Handtekening:
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2)

