Stichting Zending Brazilië Voor Christus
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,
In de allereerste plaats willen wij u allen heel hartelijk danken, die met brieven,
kaarten en mailtjes er aan mee geholpen hebben dat ons 50-jarig huwelijksfeest
zo bijzonder en fijn is geweest. Ook zijn we verwend met extra huwelijksgiften
en met visites en cadeaus. Het was werkelijk heel fantastisch.

Hier in Brazilië is het de gewoonte om weer opnieuw een trouwdienst te hebben
waarin het bruidspaar hun huwelijksbeloften, ten overstaan van een
hele kerk vol mensen (familie, buren, bekenden, broeders en zusters in de
Heer), aan elkaar vernieuwen.

Onze kinderen hebben zich heel bijzonder ingezet en hebben veel werk gehad
om deze heel bijzondere dienst te organiseren. Zo waren ook Magna en haar
kinderen en Eliana weer hier om met ons samen het feest te vieren.
We willen u graag enkele foto´s daarvan laten zien. Het was werkelijk onvergetelijk!!

Gouden Bruidspaar!!
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Bezoekbestuur
Onze secretaris van het bestuur in Nederland en zijn vrouw, Leen en Lies Schotte, zijn op bezoek geweest in Santa Bárbara do Tugúrio van 15-29 maart 2012.
Een deel van hun verslag is ook in deze nieuwsbrief verwerkt. We hebben heel
wat afgepraat met elkaar want onze vriendschap dateert al van 1970!

Santa Bárbara do Tugúrio
In december 2011 is de Braziliaanse voorganger Fernando met zijn gezin in
goed overleg uit de gemeente vertrokken. Tijdens de kerstviering kregen zij een
zegen mee. Omdat Fernando vrijwel alle prediking en de Bijbelstudies verzorgde
was dit wel een grote overgang. We hebben nu een sprekersrooster gemaakt,
waarin is geregeld wie de prediking in Mercês en in Santa Bárbara verzorgt. We
hebben hiervoor mensen uit ons midden gekozen, die al lange tijd dienstbaar
zijn in de gemeente. Zij krijgen zo een kans om het Woord te brengen. De predikers vergaderen regelmatig met elkaar. Alles bijeengenomen is dit ook een
kans om te groeien en de aanwezige gaven in beide gemeentes verder te ontwikkelen. De zangdiensten worden nu geleid door Ismaël of Marcia, zij is ook de
nieuwe koordirigente van “de Levieten”. De tweede zondag van januari, hadden
we samen met de gemeente van Mercês een gezamenlijke ochtendsamenkomst
hier in Santa Bárbara do Tugúrio met het Heilig Avondmaal en daarna samen
een barbecue. Jammer genoeg konden de mensen uit Campolide niet aanwezig
zijn. Het doel is om dichter tot elkaar te komen, te praten met elkaar en elkaar
beter te leren kennen. Op de tweede zondag in mei vierden we hier moederdag,
zoals dat ook in Nederland gevierd wordt. De kinderen hadden een lied ingestudeerd. Alle moeders werden vóór in de kerk geroepen en er werd voor hen
gebeden en ze werden gezegend. Na afloop was er voor iedere moeder een
klein cadeautje. Op 25 mei zullen twee jonge mensen uit onze gemeente gaan
trouwen. Heel fijn dat jonge mensen een huwelijksinzegening in de kerk willen
ontvangen en hun verdere leven samen in de Hand van de Heer willen leggen.
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Kerkbouw: plannen voor de toekomst
Er wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp door een Christen architect in
Nederland. Dit is een proces, waarin wensen, eisen en mogelijkheden op elkaar
afgestemd moeten worden. We willen hier biddend de tijd voor nemen, zodat er
iets goeds uitkomt, waar de gemeente jarenlang plezier van heeft. En ook dat de
kerk op een goede manier aandacht trekt op de wegenkruising, waar hij gebouwd wordt.

Mercês
In februari stond Brazilië op z’n kop vanwege carnaval. Winkels gesloten en banken gesloten, zelfs de gezondheidspost in Santa Bárbara was gesloten. De Evangelische kerken hebben de gewoonte om de vrije dagen te gebruiken voor speciale evenementen. Bijvoorbeeld een kamp, vooral voor jeugd. Dat is dan voor
geestelijke groei en opbouw, natuurlijk is er dan ook gezonde ontspanning.
Onze kerk in Mercês gebruikte deze vrije dagen om meer eenheid te bewerken
samen met enkele andere Evangelische kerken. Vier avonden, zaterdag, zondag,
maandag en dinsdag waren er gezamenlijke diensten met 3 andere Evangelische
kerken en steeds was er een voorganger van een andere kerk die het Woord
bracht. Onze gemeente in Santa Bárbara ging met de kleine schoolbus van de
burgerlijke gemeente naar Mercês om daar mee te doen met de andere kerken.
De dames van onze kerk, "de Levieten", hebben daar ook gezongen. De prediking ging over dat God ons niet zijn knechten wil noemen (slaven) maar Zijn
vrienden. Er werd een soort taboe verbroken tussen de verschillende kerken. De
inwoners van Mercês konden zien, dat de christenen uit de Evangelische kerken
meer één zijn dan ze dachten. Het waren heel gezegende avonden! Hier in
MERCÊS heeft de gemeente een groter zaaltje gekregen. Aan de zijkant is het
open naar de straat met 2 rolluiken. Het zaaltje is nog klein, de geluidboxen zijn
groot, en zo is ook het geluid dat er uitkomt. De zang wordt veelal begeleid met
een cd en dat was hier een oorverdovend gebeuren! Aelson de kapper, woont in
Santa Barbara en heeft in Mercês zijn kapperszaak. Hij is eigenlijk de stichter van
de gemeente doordat hij veel geëvangeliseerd heeft tijdens zijn werk als kapper.
Hij is ook als oudste verantwoordelijk voor deze gemeente.
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Campolide
In Campolide zijn twee gezinnen kort na elkaar verhuisd. Er is nu alleen het oudere echtpaar bestaande uit broeder Geraldo en zuster Dulci over. Hun huis is
recentelijk wat opgeknapt met een gift uit Nederland. Zij hebben ook nog twee
kleindochters in huis in verband met hun scholing. We hebben daar een huissamenkomst gehad met een busje vol mensen uit Santa Bárbara erbij. Ismaël leidde het zingen, Lourdes bracht het woord: over keuzes maken in je leven. Heel
goed volgens Lies.
Het kinderopvangcentrum
Het is belangrijk als u wilt bidden voor de kinderen die veelal uit kapotte gezinnen komen. Ze zijn vaak ongehoorzaam, brutaal, ongezeglijk en opstandig. Wij
mogen Gods liefde voor hen laten zien in het Opvangcentrum.

Dit wordt uitstekend geleid door Lourdes, die hiervoor ook de nodige diploma’s
gehaald heeft door diverse HBO studies (pedagogiek) te volgen in Barbacena,
de dichtstbijzijnde grote stad (ca. 120.000 inwoners). Lourdes krijgt sinds jan.
2012 een salaris van de burgemeester! Het is heel fijn dat de burgemeester
blijkbaar inziet wat het belang van het kinderopvangcentrum is voor zijn stad.
Ook zijn er dit jaar 7(zeven) onderwijzeressen gekomen, die allen betaald worden door de burgemeester. Zij geven bijles en huiswerkondersteuning gedurende het dagdeel dat de kinderen niet op de reguliere school zijn. Voor Lourdes
alleen een pittige taak om ze allemaal in te werken en zinvol bezig te laten zijn.
Er zijn ruim 80 kinderen. Zij krijgen op hun school slechts halve dagen les, ochtend of middag, zodat er altijd huiswerk is. Ook is de helft van de kinderen dus
altijd in het opvangcentrum aanwezig. Bij het middagmaal zijn ze er allemaal en
gaan ze ook allemaal onder de douche. Lourdes vertelt het dagelijkse Bijbelverhaal aan 2 groepen kinderen en Cessa voor de kleintjes, zo blijft alles goed functioneren ondanks dat er 3 mensen weg zijn gegaan. De meeste onderwijzeressen zijn geen christen. Het is voor Lourdes moeilijk om ook die onderwijzeressen
te laten functioneren volgens de Christelijke principes. Toch is er zo de mogelijkheid dat die onderwijzeressen iets van het Christen zijn proeven, meemaken
en horen.
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Onze bede is dat allen daar, kinderen en volwassenen de liefde van Jezus mogen
leren kennen en vooral dat ze Hem mogen leren kennen als hun Redder en Verlosser. Lourdes wordt nu min of meer verplicht (denk aan het salaris) door de
burgemeester om weer te gaan studeren. Een cursus van een jaar. Ze moet
daarvoor elke maand 2 dagen naar Barbacena en ze heeft natuurlijk ook thuis
studietijd hiervoor nodig. Onder het opvangcentrum is ook de woning voor de
voorganger. Deze staat nu leeg. Even boven het kinderopvangcentrum, op de
helling naast de speeltuin, staat het huis van Ismaël en Lourdes.
Eliana
Eliana is sinds februari 2012 op de CTMDT Bijbelschool in Belo Horizonte.
De CTMDT is gesticht door de Lagoinha Baptist Church en de organisatie “Voor
de Troon Bediening” om in de behoefte aan Christelijke training in Brazilië te
voorzien.
Website:
www.ctmdt.com
(Engels
en
Portugees)
Deze school heeft de volgende kenmerken:
2-jarige opleiding muziek en aanbidding (ca. 200 studenten)
2-jarige opleiding voor zending (ca. 20 studenten).
Tijdens Carnaval zijn alle studenten aan het werk gezet om te evangeliseren. De
groep van Eliana ging naar een plaats zo´n 80 km van Belo-Horizonte vandaan,
genaamd Itabirito. Ze hadden op grote borden bijbelteksten geschreven en
stonden langs de kant van de weg, terwijl anderen folders uitgaven en gesprekken begonnen. Eliana vond het een hele fijne ervaring en ook alle lessen vindt ze
erg fijn. Eliana doet muziek en aanbidding. Ze was vrij op de middag dat we haar
e
bezochten. Er ging toen net een groep 2 jaars studenten voor een weekend
weg, dus zagen we een groep vrolijke jongelui in de bussen stappen, waarna er
met veel gezang en gebed afscheid werd genomen. Het maakte allemaal een
plezierige en ontspannen indruk. Volgens Eliana worden in dat weekend ook
veel geestelijke zaken gedaan, dus het is toch ook wel spannend.
Eliana vindt het studeren best zwaar. Dingen zijn goed, maar “schools” geregeld.
De meeste studenten zijn een stuk jonger, dat is ook merkbaar op de 4persoons kamer, die ze deelt met 3 meiden tot 20 jaar. Het lijkt ons een hele
uitdaging om goed met die verschillen om te gaan. Er zitten ook lui uit hogere
kringen tussen, met een zekere trots en ook ander taalgebruik dan Eliana gewend is. Alles bij elkaar lijkt voorbede voor Eliana zeker wel nodig. Als ze deze
training volbrengt geloven wij dat het een hele goede voorbereiding zal zijn op
een bediening in het evangelie, wat ook haar wens is. Er is ook persoonlijke begeleiding door een mentor. Alles lijkt goed georganiseerd. Alles bij elkaar kregen we een heel goede indruk van deze school. Een minpunt is wel dat ze op
school geen gratis maaltijden en koffie of thee verstrekken. Vroeger is dit wel
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geweest, maar door problemen weer afgeschaft. Alles moet gekocht worden,
hetzij in de snackbar in de school, het restaurantje tegenover de school, of
warme maaltijden bestellen bij een cateringbedrijf. Eliana zet zelf koffie en thee
op haar kamer, koopt ook broodjes in de supermarkt, maar het is toch wel een
extra (financiële) belasting voor haar. We danken God ook dat Eliana geen pijnen of andere problemen meer ervaart van de ziekte van Lyme. Ze heeft de 2
antibioticakuren gedaan en de dokter had gezegd dat ze niet meer terug hoefde
te komen. Deze ziekte kan erge problemen veroorzaken. Wij zijn dankbaar dat
de Heer zo goed voor Eliana gezorgd heeft!!
Boerderij
Hiervoor is Ismaël verantwoordelijk. Hij doet dit werk graag en met veel plezier,
het is ook zijn vak. Hij heeft een nogal druk bezet leven door de dingen die hij
ook in de Gemeentes doet, naast het werk op de boerderij. Het geeft hem vaak
wat spanningen en dat resulteert dan weer in migraine. Door de grote overgang
in de temperaturen hier in Brasil, van koud naar warm en andersom heeft hij ook
vaak last van voorhoofdsholte ontsteking. In de warmte is er veel stof, wat daar
ook slecht voor is.
Er is nu een knecht, Lazinho, die 1 dag per week, of meer indien nodig, voor
Ismaël werkt. Momenteel hebben ze 5 melkkoeien. Het melken is dus een hele
taak, 7 dagen per week, 2x per dag.
Met de toename van de geestelijke verantwoordelijkheden voor Ismaël zou hij
meer werk mogen overdragen aan zijn knecht. Dan is het ook op de langere
termijn vol te houden. De knecht is heel capabel en woont vlakbij de boerderij.
Dat is dus een heel gunstige omstandigheid.
Gebed
We danken de Heer voor:
Het mooie en geslaagde 50 jarige huwelijksfeest.
e
De 4 verjaardag van de kerk in Mercês
We bidden de Heer voor:
Zegen op het zendingswerk en om Gods kracht voor de werkers
Kerkbouw: voor een passend ontwerp en voor de financiering
Alle kinderen en de leiding van het kinderopvangcentrum
Wij, Govert en Marlies en al onze medewerkers, willen u heel hartelijk danken voor uw medeleven en gebeden en ook voor uw bijdragen. Wij bidden dagelijks dat God zal voorzien in al uw behoeften en dat zal Hij doen. Zo ook zal
Hij zorgen dat het zendingswerk hier zal kunnen doorgaan ondanks de crisis in
Europa.
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Stichting Zending Brazilië voor Christus
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn. meester:
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)
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 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:
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 De Koningsvaren 20
7701 MJ Dedemsvaart
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