Nieuwsbrief 150 juni 2021
“Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEER heeft mij
verhoord en in de ruimte gezet.”
PSALM 118:5 HSV
God geeft kracht en ruimte.
Ruimte om mens te zijn. Ruimte om te zoeken naar Hem. Ruimte om te
ontdekken dat u ondanks uw omstandigheden, geliefd blijft door God. Diep
geliefd. In elk proces is God erbij.
WILMA VEEN
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Wij allemaal, de medewerkers uit Brazilië, groeten u en hopen dat alles
goed met u gaat ondanks de situatie waar we allemaal in leven. Covid-19
gaat door de hele wereld. Mijn man (Rafaël) en ik (Eunice) hebben het
opgelopen door zijn werk als brandweerman, maar we waren er op tijd
bij en gingen meteen in quarantaine. We zijn er goed doorheen gekomen, ten eerste door God die ons beschermd heeft, maar we zijn ook
goed geholpen door artsen van de brandweer. Je voelt je nog lang erg

Kerkdienst in Santa Bárbara

moe, maar nu gaat alles gelukkig weer goed, en verder heeft gelukkig
niemand anders ermee te maken gehad.
Situatie in Santa Bárbara do Tugúrio
Helaas verkeert Brazilië in een ernstige crisis van het gezondheidssysteem. Het aantal gevallen van COVID-19 neemt absurd toe, waarbij de
langzame komst van vaccins het probleem nog verergert. Als gevolg
hiervan blijven het afstand houden en de lock down van kracht; alleen de
essentiële diensten functioneren nog. Scholen blijven gesloten en studenten hebben een onderwijssysteem op afstand. Op normale lessen is
voorlopig geen vooruitzicht.
Of kerken en religieuze tempels wél open kunnen, moet door de
gemeentelijke autoriteiten samen met de gezondheidsdienst worden
bepaald. In een officiële verklaring beschouwde de burgemeester van
Santa Bárbara do Tugúrio de kerken gelukkig als essentieel. Deze geven
steun aan de bevolking, die in zulke donkere tijden verkeert en de behoefte heeft zich aan God vast te houden en te hopen op betere dagen.
De kerk heeft nu diensten met beperkte uren, waarbij we ons moeten
houden aan de maatregelen: avondklok, afstand 3 meter per persoon,
maximaal 30% van de totale capaciteit en gebruik van maskers en
alcoholgel.
Het Kinderdagverblijf
Het Kinderdagverblijf blijft voorlopig gesloten. Het onderhoud, de
schoonmaak en de administratieve diensten gaan wel door. We hebben
helaas de 2 kooksters moeten ontslaan en nu werkt alleen de fam. Jonker
er nog.
Als project voor de komende maanden zijn we van plan om gezinnen die zijn ingeschreven bij het Kinderdagverblijf waar nodig te helpen met een basisvoedselmand per maand. Dit omdat verschillende gezinnen in deze moeilijke periode kampen met financiële problemen als
gevolg van ontslag en van stijging van de voedselprijzen door de pandemie. Zo blijft de instelling actief in de gemeenschap en worden de giften
hiervoor gebruikt. In de kerk zijn we hier eind vorig jaar al mee begonnen
en nu dus ook bij het Kinderdagverblijf.
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De burgemeester José Donato heeft in een formele ontmoeting met
Lourdes toegezegd dat hij zal helpen met schoonmaakprofessionals en
leraren, wanneer de scholen en het Kinderdagverblijf weer open gaan.
Radioprogramma: "Christus, waarheid
die vrijmaakt"
Sinds januari 2021 is het programma
"Christus, de waarheid die bevrijdt" op radio
D'Arminda, een online radio in de stad
Santa Bárbara do Tugúrio, in de lucht. Een
belangrijk instrument om het evangelie te
verspreiden, te midden van de pandemie,
omdat het online is, en gemakkelijk te delen. Veel naburige steden worden hiermee
bereikt. Elke maandag om 19.00 uur, Braziliaanse tijd, een uur lang. Er is lofprijzing en
prediking, muziek en gebedsverzoeken via
WhatsApp.
Het is het lokale programma met het grootste publiek. Met het programma hebben we
mensen kunnen bereiken die om verschillende redenen niet in staat zijn om naar de
kerk te komen.
Ismael in de radiostudio

Mercês
In Mercês heeft de burgemeester elke religieuze gebeurtenis (waaronder
het houden van kerkdiensten) verboden, totdat de situatie verbetert.
Alleen "pastorale begeleiding" is toegestaan, wanneer dit individueel en
binnen de veiligheidsnormen gebeurt. We vragen om gebed voor leden
van de kerk in Mercês en dat deze pandemie geen reden is voor
geestelijke afkoeling, maar een tijd om dichter tot God te naderen.
Barbacena
Het project waar onze leiders zo van droomden, nl. een kerk in de stad
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Barbacena, begon in het begin van 2020. Maar onmiddellijk daarna kwam
de pandemie en uiteindelijk moest onze droom worden uitgesteld, omdat het onmogelijk was mensen uit te nodigen volgens de veiligheidsnormen. Dit vanwege de beperkte ruimte in de gehuurde zaal en het
ontbreken van ramen voor luchtcirculatie.
Het huurcontract duurde een jaar (maart 2020 tot maart 2021). De huur
werd betaald door vrijwillige bijdragen van gemeenteleden uit de kerk
van Santa Bárbara. Met het einde van het contract koos de gemeenteleiding ervoor om het niet te verlengen. De kerk wordt gesloten en we
wachten tot de pandemie voorbij is om dit project te hervatten.
Nieuwe pastorale hulp
Enige tijd geleden voelden Ismael en
Lourdes de behoefte aan meer pastorale medewerkers. We hebben wel
hulp van Pastor Anivaldo, maar vanwege zijn leeftijd en gezondheid
brengt hij meerdere maanden per
jaar door in zijn huis in São Paulo.
Hierdoor is hij niet altijd beschikbaar.
Sinds de terugreis van Govert en Eliana naar Nederland is deze behoefte
groter geworden. Dus hebben we
hiervoor gebeden.
Na een tijdje begonnen een predikantenechtpaar, Warley en Rita, onze
samenkomsten te bezoeken. Ze
zochten een aanwijzing van God
over bij welke kerk ze zich zouden
Pastor Warley en Rita
aansluiten. God werkte door gebed
en bracht ons samen. Ze zijn nu een grote hulp voor de kerk en zo ook
voor Ismael en Lourdes. De pastor heeft al een boek geschreven, doet
bijbelstudies en helpt veel in de diensten. We vragen u te bidden dat
alles goed zal gaan naar Zijn wil.
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Doopdienst en Diakenen Gemeente Santa Bárbara
Volgende maand staat er weer een doopdienst op het programma. Er
worden vier mensen gedoopt en een echtpaar wordt aan het diaconaat
gewijd. Dit gebeurt op de eerste zondag van juli (4 juli 2021). Die datum
werd, zelfs midden in de pandemie, gekozen vanwege het grote verlangen van de doopkandidaten om door het water te gaan.
Dit zijn het echtpaar Edson en Rosa, getrouwd in de kerk en actief in het
werk van de Heer. Edson speelt saxofoon en besloot zijn talent in de gemeente te gebruiken. Verder de broer en zus Laíza en Matheus, kinderen
van Elisângela Castro, die zich bekeerde aan het begin van het zendingswerk in de stad, maar een aantal jaren afgedwaald was. Hij keerde terug
naar God en bracht zo de hele familie mee. Laíza en Matheus hebben
ook altijd op het Kinderdagverblijf gezeten en het woord van God
gehoord.
Lílian en Ronaldo zijn het
echtpaar dat als nieuwe diakenen van de kerk ingezegend
zal worden. Ze zijn volwassen
in het geloof en bereid om
altijd te helpen. Ze zijn blij
met de nieuwe kans om God
en de kerk te dienen.
Nieuws over Alexandre
Magna heeft Alexandre zaterdag 12 juni opgehaald in
Pouso Alto. Hij has het programma voor de tweede keer
al afgerond in februari, maar
bleef deze tijd extra, ook omRonaldo en Lilian, de nieuwe diakenen
dat Magna en Marc nog niet
wisten waar ze zouden wonen.
Nu ze een huis hebben, en de slaapkamer van Alexandre klaar is, kan hij
thuis komen.
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We vragen u allen te bidden, dat hij niet terugvalt in zijn oude leven,
maar dat hij gaat studeren, werken en met goede dingen bezig gaat, en
vooral goede vrienden zal krijgen, die hem naar God brengen en niet
naar de alcohol en drugs.
Govert en Eliana verhuisd
Ons eerste huurcontract van 6 maanden was verlopen. Per 1 mei is een
andere woning op ons pad gekomen, waar we inmiddels naartoe verhuisd zijn. Het is dichtbij ons eerste adres, namelijk de woning waar Marc
met zijn schoonvader woonde in Witharen. Zijn schoonvader is helaas
plotseling overleden op 9 februari tijdens Marc’s verblijf in Brazilië (Marc
is op 8 april teruggekomen). De woning is groot en bestaat uit 2 zelfstandige delen. Marc gaat wonen in het deel van zijn overleden schoonvader.
Wij krijgen het deel waar Marc eerst woonde. Hierin zijn een slaapkamer
en een badkamer met douche en toilet voor Govert op de begane grond.
Dat is erg gemakkelijk voor zijn verzorging. Bovendien is de woning geheel rolstoeltoegankelijk.
Het is een huurcontract van 2 jaar, want de verhuurder (Marcs
zwager Iwan) wil de woning daarna verkopen. Dus we moeten voor die
tijd wel weer uitkijken naar iets anders.
We hebben het heel erg fijn gehad op ons vorige adres, De Haar 6a, met
fam. de Bruin. We hebben er heerlijk gewoond op een mooi en rustig
plekje. We danken Henny en John ook hartelijk voor hun gastvrijheid en
openheid, zodat we hier ons eerste halve jaar in Nederland konden
verblijven. God zegene jullie daarvoor.
Ook in onze nieuwe woning, Tolhuisweg 17, 7738 PX Witharen,
hebben we het prima naar ons zin. De Heer heeft een prachtige en
geweldige woning op onze weg gebracht. U bent van harte welkom om
´s middags een kop thee of koffie met ons te komen drinken. Wel graag
even afspreken per telefoon, wegens andere afspraken.
Verder gaat alles gelukkig goed met ons allebei. We genieten nu ook van
mooie weer in Nederland; dat leek moeilijk te komen, maar eindelijk is
het er
.
-6-

Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor alle medewerkers en voorgangers van het zendingswerk.
 Voor wijsheid en kracht voor hen in het begeleiden van mensen met
relatieproblemen, ziekte en andere moeilijkheden.
 Fam. Jonker in Brazilië en Nederland. Voor Alexandre.
 Voor het nieuwe echtpaar pastor Warley en Rita.
 Voor de doopkandidaten.
 Voor Ronaldo en Lilian die ingezegend worden als diakenen.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat het goed gaat met Eunice en Rafael ondanks dat ze corona
hadden opgelopen.
 Dat God voorziet en dat er hulp is gekomen voor Lourdes en Ismael in
de gemeente.
 Voor het werk en inzet van het bestuur in Nederland en Brazilië.
 Dank voor uw gave en gebed.
 Dat de Heer het zendingswerk tot hiertoe draagt en helpt, aan Hem
alle eer en dank.
 Voor het nieuwe huis van Govert en Eliana en dat de verhuizing goed verliep.
Hartelijke groeten en Gods rijke
en onmisbare zegen bidden we u
toe. Houd contact en blijf onze
nieuwsbrieven lezen. We zien u
graag terug in september bij een
nieuwe uitgave.

Eunice en Eliana
Govert en Eliana voor hun huis
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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
Claudius Civilislaan 530, 3132 JB Vlaardingen (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 – Groningen
Oud predikant Vrije Evangelische Gemeente Groningen
Br. C.J. du Fossé – Beverlo (België)
Oud voorganger Evangelische Gemeente
Br. R. Flach – Dordrecht
Directeur Stichting Opwekking en Willow Creek Nederland
Postadres van en contact met de familie Jonker:
R: Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Sta Bárb. do Tugúrio, MG, Brazilië
Govert, Eliana: Tolhuisweg 17, 7738 PX Witharen. Tel. 06-18203793
E-mail: elianajonker@hotmail.com.
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 de Belastingregels vragen wij u een algemene omschrijving aan te
houden, zoals zendingswerk of kinderdagverblijf.
Nieuwsbrief
Wij willen graag weten, of u nog geïnteresseerd bent in 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, die meer ruimte heeft zodat
er vaak wat meer in staat, kan op dezelfde manier. Ook adreswijzigingen kunt u
langs deze weg doorgeven.
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