Nieuwsbrief 147 oktober 2020
Altijd wil ik de Heer danken, elke dag zing ik een lied voor Hem. Ik zal
juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die hulp
vragen aan de Heer zullen blij zijn en lachen.
Want Hij zal hen helpen.
Psalm 34:2,3,6
Geliefde zendingsvrienden, familie en belangstellenden,
Ik hoop dat u en uw familie allen gezond zijn en dat alles goed gaat. Wij,
Govert en Eliana Jonker, zijn alweer enkele weken in Nederland. We
hebben gelukkig een heel fijne en rustige reis gehad samen. We danken
de Heer voor zijn goede zorgen voor ons, dat het zo goed mocht gaan.
We werden door Ismaël, Lourdes, Karin, Vinícius en een chauffeur van de
gemeente weggebracht naar het vliegveld in Rio.
Zaterdag de 26ste kwamen we aan op Schiphol om 11:25 uur, en werden
verwelkomd door ons bestuur en
Ruben Flach. Daarna reden we
rechtstreeks naar Witharen waar
Marc en Magna ons in hun huis
opwachtten met koffie en slagroomtaart. Daar hebben we 5
dagen gelogeerd tot 1 oktober.
Toen zijn we overgegaan naar ons
eigen huisje dat we van een broeder
en zuster mogen huren voor een
Bij het nieuwe huis en de auto
tijd. Het is prachtig knus en gezellig.
Echt een zegen van de Heer.
Allemaal nieuwe indrukken, vooral voor pa natuurlijk. Maar het gaat heel
goed met hem. Natuurlijk is het wel even wennen, maar hij vond en vindt
alles erg fijn, gelukkig. We zijn erg blij nu samen hier te zijn, om een
nieuwe periode in ons leven te beginnen.

Afgelopen donderdag heb ik ons autootje opgehaald in Zwolle bij
vrienden die een autobedrijf hebben. We zijn overeengekomen dat ik
mag afbetalen in 12 maanden. Het is een mooie auto en fijn om in te
rijden. We zijn de Heer heel dankbaar, dat Hij door mensen heen werkt
en Zijn liefde en zorg laat zien, in alle details. Deze helpt met dit en die
helpt met dat, en zo komen we samen verder.
Het is een heel geregel, eerst in Brazilië om weg te gaan, en nu in
Nederland om opnieuw te starten. Het valt niet mee. Maar de Heer geeft
ons de kracht. Wij danken de Heer ook elke dag ervoor samen. Wanneer
we een beetje gesetteld zijn, en de drukte voorbij is, gaan we met de
auto onze familie opzoeken. Enkelen zijn hier al geweest, dat was erg
gezellig en fijn om ze weer te zien.
Brieven en E-mails
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor de lieve brieven en e-mails
die pa en ik hebben mogen ontvangen de laatste tijd. We voelen ons
door jullie niet vergeten maar in tegendeel erg geliefd. Ik heb nog geen
tijd gehad om iedereen te bedanken, hoe graag ik dat ook wilde. Naast
alles regelen neemt ook de zorg voor pa tijd in beslag en het huishouden; je wilt uiteraard alles zo goed mogelijk doen. Met de tijd zal ik echt
proberen iedereen iets terug te schrijven.
Verloving Karin en Vinícius
Karin wilde heel graag dat opa Jonker
erbij zou zijn. Ze besloten daarom nu te
verloven, zodat opa Jonker nog voor
vertrek een zegen voor hen kon vragen.
Geen groot feest, maar alleen met de
familie. Zo zijn Karin en Vinícius op 17
augustus dus verloofd!
83ste Verjaardag van Govert
Op 17 september mocht pa weer zijn
verjaardag vieren. Woensdag avond de
16e kreeg hij al een speciaal verjaarVerloving van Karin en Vinícius
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dagsfeestje in de kerk in Santa Bárbara do Tugúrio en donderdagavond
de 17e in de kerk in Mêrces.
Het was erg moeilijk voor iedereen, blij zijn en tegelijk verdriet
voelen omdat hij weg zou gaan. Erg dubbel. Ondanks de afstandsregels
vanwege corona wilde iedereen een knuffel geven en samen met hem op
de foto. Het was een erg mooie, maar tegelijk verdrietige dienst, want er
waren veel tranen op beide avonden. Sommige broeders en zusters zijn
naar voren gegaan om iets te zeggen, hoelang ze pa en ma kenden en
wat ze allemaal voor hen en de stad hebben gedaan. Eén zuster had een
vergeeld zondagsschoolwerkje van zo´n 30 jaar geleden meegenomen,
dat ze al die tijd had bewaard. Om zo te laten zien dat ze een vrucht is
van het evangelisatiewerk van Govert en Marlies Jonker. En zo waren er
nog een paar anderen met vergelijkbare getuigenissen. Een zegen, dat pa
dat allemaal mocht horen en zien. Ook al weten we dat onze dank en
beloning niet hier op aarde is, maar ooit samen bij God in de hemel. Het
was zeer ontroerend om dit allemaal mee te maken. Erg jammer dat ma
er niet bij kon zijn.
Afscheid in de sporthal
Zaterdag 19 september kwamen ongeveer 150 mensen samen uit de hele
stad, waaronder de burgemeester en andere autoriteiten. Pastor Sérgio
uit Rio de Janeiro, die als eerste met pa het evangelie bracht in Santa
Bárbara do Tugúrio, was er ook. Onze Nederlandse vrienden uit São José
do Rio Pardo, Nico en Hennie Hensen, Nathanaël Flach en meer. Tijdens
de opening werd het Braziliaanse en het Nederlandse volkslied gespeeld.

Veel belangstelling bij de afscheidsceremonie in de sporthal
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Er werd officieel waardering en dank uitgesproken naar pa, en voor de
familie Jonker gebeden. Een jonge man die vroeger als kind op het
Kinderdagverblijf zat, gaf een woord door op het podium, en moest
ondertussen steeds huilen vanwege zijn emoties.
De hele ceremonie is wel kort geweest vanwege corona, maar pa vond
het erg fijn, al zei hij wel, dat dit allemaal voor hem niet hoefde.
Ismaël had dit allemaal geregeld, omdat hij zijn vader graag in het
zonnetje wilde zetten voordat hij weg ging.
Ereburger van Santa
Bárbara
Ook dit was voor papa niet
nodig geweest, maar hij
voelde zich vereerd om
deze titel te mogen ontvangen. Vanzelfsprekend
gaat alle eer eerst naar
onze Vader in de Hemel, en
Erkenning voor het levenswerk van Govert en
Marlies
dat heeft hij ook echt wel
tegen de mensen gezegd.
Op donderdag avond 24
september, één dag voor vertrek naar Nederland, waren we
de uitgenodigd op het gemeentehuis. Daar kreeg pa in
een officiële ceremonie een
plaquette overhandigd als
ereburger van de stad Santa
Uitreiking van de erepenning door de
Bárbara do Tugúrio. We mogen
burgemeester (rechts)
de Heer danken en loven dat
het werk van Govert en Marlies
Jonker, nu 39 jaar geleden, gewaardeerd wordt door de autoriteiten en
de inwoners van de stad. Niet dat ze het daarom hebben gedaan, maar
als hun kinderen mogen we weten dat het al het werk dat pa en ma
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hebben verricht in Brazilië zeker niet voor niets is geweest. Daarbij
bedenkend, dat wij als kinderen van 6 jaar met onze ouders, 39 jaar
geleden, ook Nederland moesten verlaten, terwijl wij net naar de
basisschool gingen. Het zendingswerk gaat het hele gezin aan.
En hoe nu verder in Brazilië ???
Misschien vragen veel mensen zich wel af hoe het verder gaat met het
zendingswerk. In feite is dit al in januari 2016 overgedragen aan Ismaël
en Lourdes. Kort daarna is ma Marlies overleden, op 21 april. En bij pa
Govert is de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Pa heeft toen snel alle
verantwoordelijkheden aan zijn kinderen overgedragen. Ik ben na het
uitvallen van ma meer voor pa gaan betekenen, ook omdat er zo´n gat
valt in je leven hé, en nu na 4 jaar besloot ik de zorg voor mijn vader in
Nederland te continueren. Hier kan hij ook zijn familie zien.
Het werk in Brazilië gaat gewoon door, Ismaël voor het geestelijke
werk en Lourdes voor het Kinderdagverblijf. Rafaël, die kortgeleden met
Eunice is getrouwd, helpt waar het ook maar nodig is. En hij zit in het
bestuur in mijn plaats als penningmeester. Ook Vinícius van Karin helpt
heel veel mee.
Vanuit Nederland blijf ik helpen op HOME OFFICE niveau. Verder blijf ik
de nieuwsbrief schrijven, met hulp van Eunice, die als het ware mijn ogen
zal zijn.
Voor degenen die achterblijven in Brazilië zal het moeten wennen dat we
er niet meer wonen. Het is erg kaal en leeg; zo beleven zij het, zeggen ze.
Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Voor wie blijft, is het zeker niet
makkelijk.
Over een tijdje, zullen Ismaël en Lourdes in het huis van pa en ma gaan
wonen, dat zijn in ieder geval hun plannen.
Het Kinderdagverblijf
De onderwijs secretaris van Santa Bárbara heeft tegen Lourdes gezegd
dat de scholen waarschijnlijk niet meer open gaan dit jaar. Deze hebben
niet genoeg voorzieningen om in de corona tijd te voldoen aan alle eisen
en regels in verband met het virus.
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Lourdes weet dat ook het Kinderdagverblijf aan deze eisen zal moeten
voldoen wanneer ze weer opengaan. Ze is zich hierop aan het
voorbereiden. Hier zijn extra kosten mee gemoeid.
Lourdes zelf is elke morgen op het Kinderdagverblijf aan het werk. Alleen
dinsdags gaat ze met Ismaël naar Barbacena. De medewerkers die een
vast contract hebben en een minimum loon ontvangen werken
donderdag en vrijdag op het Kinderdagverblijf. Ze doen dan
schoonmaakwerk en onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw.
Lourdes en één onderwijzeres werken activiteiten uit voor een
groep van 14 kinderen van ongeveer 2 jaar. Daar kunnen ze thuis mee
aan de gang. Lourdes maakt instructies voor de ouders, kleurplaten,
video’s online, spelletjes om met hen te spelen, enz. Elke week is er een
ander thema en alle activiteiten draaien daar dan om. Op vrijdag print
Lourdes alles uit en komen de ouders het ophalen.
Er komen verkiezingen voor burgemeester en wethouders op 15
november in Santa Bárbara. Dit is belangrijk voor ons, omdat we de hulp
die we van de gemeente voor het Kinderdagverblijf krijgen hard nodig
hebben. De dan gekozen mensen zullen daarover opnieuw beslissen.
In de vorige nieuwsbrief heb ik gezegd dat ik ons mobiele nummer zal
doorgeven en dat is 06-18203793. U kunt op dit nummer mij ook appen.
Ons adres is: De Haar 6a, 7738 PW Witharen.
U bent van harte uitgenodigd en welkom om bij ons een kop koffie te
komen drinken. Laat het alstublieft wel even van te voren weten dat u
komt, we kunnen ook weg zijn.
Van het bestuur
Als NL bestuur verwachten we dat het werk in Brazilië goed zal blijven
functioneren, zeker na de Corona tijd. Tijdelijk zullen we als stichting
extra kosten hebben in verband met de terugkomst van Govert en Eliana,
totdat ze hun financiën op orde hebben. Govert heeft zijn AOW, maar
heeft veel zorg nodig en kan niet alleen zijn. Totdat er zorg geregeld is,
zal dit veel aandacht van Eliana vragen.
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Dank aan God en gebed voor het zendingswerk
We vragen u om met ons mee te bidden:
 Voor de medewerkers van het zendingswerk en de voorgangers van
de kerken.
 Voor onze familie in Brazilië, de aanpassing aan de nieuwe
omstandigheden.
 Voor ons bestuur in Brazilië en in Nederland. Wat brengt Covid-19
ons nog?
 Voor het huwelijk van Magna en Marc (dat door ontbrekende
papieren nog niet rond is).
 Voor onze (Govert en Eliana) nieuwe start in Nederland, ook
financieel.
 Voor de verkiezingen voor burgemeester en wethouders op 15
november.
We vragen u ook om met ons mee te danken:
 Dat pa en ik een goede reis hebben gehad naar Nederland.
 Voor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden voor Gods
werk hier.
 Dat de Heer tot hiertoe ons gedragen en geholpen heeft. Aan Hem
alle eer en dank.
 Voor de mooie afscheidsbijeenkomsten en de waardering die hieruit
bleekVoor alle sponsors en hun liefdevolle gaven en gebeden voor
Gods werk hier.
Ontvang van ieder van ons de hartelijke groeten en Gods rijke zegen en
gezondheid toegewenst aan u en uw familie in deze moeilijke tijd van
sociale afstand. Bedankt voor uw gebeden en gaven. In Christus zijn we
één en verbonden met elkaar.

Eliana Jonker
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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:
Rua Camilo Silverio Mendes 272, CEP 36215-000 Santa Bárbara do Tugúrio,
Minas Gerais, Brazilië.
Telefoon: 0055-3233651476
E-mail: elianajonker@hotmail.com of cena.jonker.brazilie@bol.com.br
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 verscherpte eisen van de Belastingdienst 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.
Aangesloten bij Missie Nederland.
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